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ب  وجهک از ادبیات اظگلیسووک در اراطاب با  اسوو هنگام غور در مورد موضووو ک  ن ظا   

 ادریج،بن، ی میالات پیش روسووو  ن هدف مجمو ن -موضوووول  لک هیاهک اطیااک 

کوفاا  ویژه در میااع شوونی اأثی ات پ ثم  ادبیات اظگلیسووک، بها و دامننا  از ظشوواظنبیش

ی حیییتًا سنده[ یافتن یک ظوی۱اح ک اجتما ک هیاه شدم.]م بوب بن هن، ب  اخیل ادبک 

اس .  ی خاص سخن بگوید، بسیار دشواربزرگ اظگلیسک  ن از موضع اطیااک یک اطین

 بندیدر مورد ادبیات ق ون وسوووکک  ن ما  ادت دارین هن را  لووو  لاینحتک این ظکتن 

  ی چهاردهن، دسداظین ظیز صواد  اسو . بدون شک در سدهغی  یا ثاب  باجتما ک ظامت

لک اصکلاح فئوداای میان اطیات وجود داش . ظظام بنملاحظنقابل ن در شه ها، اح ک 

های ها، در امامک   صنی ظورمنی بلافلل پس از غلطناور  امل، حتک در دورهه یز بن

 [۲زظدیک اجتما ک اظگلسووتان، یسووت ا ظیاف ت و ا دیدی ظیسوو   ن اا زمان چاوسوو  ]

دارای  ،شهسواریی ی یا ک  خدمات شوالینهای  فئودالهلساختار اجتما ک فئودالک و ایده

ین موضو ات ادبک ظوستالژیک پیشهمان اراطاب  مک با واقعی  اجتما ک و، در حییی ، 

 و ادبک ظوسوووتالژیکک بوده،  ن در حکایات هلی ی همیشووون ایده، شووووالیناعطی یبود. بن

  اث [٣]نی پ یاملکندر همچنان  ن  -مغازلات  شووویک ق ون وسوووکک ارا ن شوووده اسووو 
بدواً موضووو ک بوده  ن  [۴]یا  شوون شووهسووواراظن متعهداظن شوون ظا  هل اسووسنسوو . ایده

را اقک هل اخلصورت رماظتیک در هورده، و، الطتن، ای چن این ایدهمناسوطات فئودالک را بن

، سوو ظاراطاب انگاانگک دادارای ، هاوان با واقعی  اجتما ک  لوو ی  ن مولد هن بودمک

ر  ن، دظطوده اسوو . دسوو  املاً واقعک  ی یک ظظام اجتما کا  سووادهبدون شووک بازا

ن بن ظظ  ی بیستهای میاظن، ظسط  بن هظچن  ن ممکن اس  در سدهی سدهاظگلستان، جامعن

 ا  سیّال و دارای اح ک بود، و این سیالیَّّ  ب ای ادبیات اهمی  داش .هید، بیش

 

ی چهاردهن زاده شوود و در هغاز ق ن پاظزدهن ی چهل سوودهجف ی چاوسوو  در اوایل دهن

  د. بورژوایک بود دارای فوت   د. او در این مدت در  والن اجتما ک متعددی سی  مک

 هوای دربواری. پودرا و پودربزریش در لنودن ااج  شووو ا  بودظد و احت امبسوووتگکوا
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. وده بهظان را در اراطاب با محافل درباری ق ار دادک  ون از هن ب خوردار بودظد، روزافزوظ

با وس ، ادر مورد پدربزرگ چ ،شوان، از ا ین خدمات  مومک، ودرهمد مم راه ا قک و 

ا  ش  از ا ین ی دهوری مالیات کمالیاااحلیلدار بن  نوان  ۱٣۱١یزینش وی در سال 

سووو ، جان، در سوووال . پدر چاوی ااریخک در جنو  غ   ف اظسووون[ بود]منکیندر ه یتن 

[، در خدم  ادوارد سوم بود و ده سال بعد در بلژیک  نوظک]در شمال  در فلاظدرز ۱٣٣۳

ک بازرسوواین امور را مالیات پارچن بن بندرهای متعددی سوو  شووک و  احلوویلدارمنلوو  

هایش با همستون بود. اراطاب[ شواه در ساوت۵ی]  د. وی همچنین جاظشوین سو خدمنمک

  ُنت س »در خاظدان الیزاب ،  ،جف ی ،ن او امکان داد  ن ب ای پسووو امحوافول دربواری ب

 .دس  و پا  ند "ام ب ی"ل، پس  سوم ادوارد سوم، شغل ی شاهزاده لایوظ ، زوجن«اولست 

در  واراش اظگلستان  در  نارسون ف اظ با اظگلسوتان ۱٣۵٩ – ۶١جف ی چاوسو ، در جن  

[، در محلک  ن شاهزاده لایوظل ۶]کْرهط ی شاهزاده بلَّو  اه اً در فوج اح  اف اظسن بودت 

اا اسی  و زظداظک شد، ولک هزادیجف ی مشغول بود. در این جا بود  ن  ،  دخدم  مک

شوواظزده پوظد پ داخ    د. هف  سوووال بعد  ،ین منظوردب ،خ یده شوود و خود شوواه هن

جف ی  ن   ند،ف  مکاز سوی شاه دریا ایمستم ی بیس  مار ک سالاظنوی بینین  ن مک

و  اوصوووی مورد  [ زیز ما]خادم  [۷«] دیلکتوس والکتوس ظوسوووت » نوان چاوسووو  را بن

ازدواج  [۳جان یاوظ ] زن. یک سووال قطل از این ماج ا او با خواه  دهداحطی  ق ار مک

دمااک خ دلیل ، بنسلکنتک  ده بود )بعداً همسو  سوم او شد،،  ن خود  لاوه ب  مستم ی 

مستم ی  ظیز، از سوی جان یاوظ  هایک هن در مورد هن وجود داش س و یمان ن حد

های سوویاسووک . چاوسوو ، در خلال باقک  م ، ب ای یک سوولسوولن مأموری   دمکدریاف  

میداری هن ف اظسووون و ایتالیا در خارجک اسوووتخدام شووود و در ج یان اج ای مسوووئولی  

ل اقلامک مث ییاراظنظا ن مالیااک و ظا   « بنودر لندن»پیودا   د. وی در  هوای ادبکامواس

 سلکنتک شد.  پشن، پوس  و چ م بود و سسس مداک هن ظا    ملیات ساختماظک
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همده، و پذی فتن هن واقعک زظدیک چاوسووو   ب خک جواظ  جا در موردهظچون در این

اردوی بورژوازی و هن در میان در هن  ،دهد  ن اا چن حد موقعی  ویظشان مکهسو ، 

 چن در اییذش  و، در لندن  چاوس  ا  زظدیکمحکن بوده اس . بیش سوتو  اسک،هری

در  زظدیک هایک خدمااک   د  ن مستلزم حضور شخلک او در محافل درباری بود،دوره

اا ظیز در میان منابع داد. در زظدیک ادبکاو را در اماس با اجار ق ار  ااًاظگلسوووتوان  مود

ا ویلس و  ادبک او، یش در ی دا بود. بلندا ین اث ادبک مستیل و اج بیات شخلک خو
ی اث ی از بو اچو پ داختن شده. ک اس   ن ب  پاین املی داسوتاظک منظومن [٩]  یسویده

های میاظک اث  اخی  خود ریشوون در مواد ادبک یوظان و رم باسووتان دارد  ن در اوایل سووده

سفک فل یسنتک، هرا یاراظنظا  شهسو های  شوندارای ماین شوکل ی فتن اسو . داسوتانْ

ادبک یوظایوظک اس   ن مورد اأ ید سخنوران و ادبای ف اظسوی  صنایع[، و ۱١تیوس]بو  

شناختک و حس همدردی خود ظویسنده اس . های روانبوده، و، ظیز، ظمایشگ   نجکاوی

اس   ن ظاامام  [۱۱] ب ینت وووَّ حکایات  ا ین اث ی  ن خلن   ده، اما مشهورا ین و ویژه

اس  ار جمعک از زوّ و روای  شود شناسد هغاز مکدر لندظک  ن چاوسو  مکاین اث  ت ماظد

ن جز بالطتن  -  هن و ظمایشوووگ  اطیات یوظایون اظگلسوووتان هن زمان اظددر معیّو ون  –

ای ظجی هز جا یزیده اسووتخدامچاوسوو  در این ن . شووگ دی ا ین اطیاتبالاا ین و پایین

 روای ظما هن  ن ه یک اوسوووط شوووخلووویتک  املاً واقعک نیات م اطط باز حکااسووو  

ارت و ح فن یا اجظول ی  نندههایک  ن رفتار و حکایااشان بازاا شوخلوی  -شوودمک

 ندک هسووتحکایاا هااین تی اجتما ک و ظیز مدارج و  یفیات شووخلووک هظان اسوو اطین

  ن در -ظامد مک« اج بن»و  [۱۲«]اُو تُ یتک» هن را  ن چاوسوو  چنالوووی ی  ا  یطک از هظ

و زظدیک اسوو . در  ین حال، این ام  بن وی امکان داده  ؤَّلَّفاتمُهثار یا بن معنای  جااین

ی مجمو وون ،ی اث منوود ی دد. میوودمووناز داظش و مزایووای اطیووااک متعوودد خویش به ه

بورژوایک  ظویسکنبن داستاظگاهک های یوظایون  ن درخشاظک اس  از اوصی  شخلی 

 ی نند، ای یطاً همنها روای  مکهایک  ن شووخلووی . داسووتانداردی بعد از خود سووده

ات حکای، ک شووی حکایات – را در ب  دارظدادبک ق ون وسوکایک ی شودهشوناختناشوکال 
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مثنوی ن [  نف اظسووروایک ب یتاظک  منظوم ] وااه بن سووطک حکایات [، ۱٣] ُمدی همیزهزل

جاظورظامن  وا ظ، جنا اخلاقک  -مذهطکقدیس، حکای   یفسووواظنظام دارظد، ا [۱۴ب  اون]

طیااک های اپایگاهی اشکال ادبک همن و غی ه. این مو ظن و اظدرز ،[ لیلن و دمنن]شطین بن 

 حکایات "ظا  "و  "هسووویابان":  نندرا بازاا  مکخود  ایح فنهوای مواضوووع ی وهو 

ماج اهای قدیس را  "دی ی ر یسن"و  "ی دومراهطن"خود را دارظد.  ی"زظنده" مضحک

یا   شوویشیوید، داسووتان  شوون و وفاداری را مک ،شوووالینشووهسوووار یا ، د نناع ی  مک

 ند، و الک هخ . امامک ظیل مک ای، حکایتک"جواظورظوامون"هوا از ا ین راهطون د واخوان 

شهسوار یا نزهلود ب خوردارظد، بن جز ای بیان ااز درجن های حکایات  نت ب یشخلی 

های هلن دلتنگک ب ای ایدهطَّیّ هلک اسووو  مُرسووود شوووخلوووی  ایده ن بن ظظ  مک شووووالین

 ،مدارج اجتما ک در سووووی میابل ،اجتما ک رو بن زوال، و ظیز  شووویش و شووویار ار  ن

ن ن  یویاظد. ظمکال هل  شویش و  شواورز از ظظ  یک اصلاحی ایدهظمایشوگ  ظسوخن

ولک  تداش  [۱۵]هالاردْاهایک با  یاید لال  بود، ه چند  ن  اه اً همدلکاصلاح چاوس 

 های جدیدی از اح کانها شیوهزیسو   ن ظنی اغیی ات اجتما ک سو یع مکدر زماظناو 

 واقعکهای فوران ظیز اجتما ک پدید هورد، بل  ن باورهای جدیدی هن در مورد جامعن و

 ] ن ایجاد   د ۱٣۳۱در سوووالرا ا ک، از جملن قیام دهیاظان ا ت اضوووات شووودیود اجتم

ل . جان باهوده بن ل  رسوویده بود[ی جنگک بکشووان در اث  ازدیاد مالیات ب ای ادامنجان

یاه  ن هدم یان، هنزاده جا بودظد اربابان و ظجی "سوووتود )مسووواوات اجتموا ک را مک

ی ویلیام لنگلند، ظویسووونده )از جملن [، در حالک  ن دیگ ان۱۶باف ] اف  و حوا مکمک

د  ن میان و ای  اطیات یوظایون امایز و دظ  چنین مو ظن مک [،۱۷]«ی  شوویار ارپک»

 رحمکیوی بکمطدل بن فکاهن . شوووالینسوو خواسوو  خداوظدو این اختلاف وجود دارد 

کبْ شوود: وقتک  ن شاهزادهمک فتح   د،  ، لیمُژ ]شه ی در ف اظسن[ را۱٣۷١، در سال لووووَّ

شووهسوووار ی اهالک شووه ، از جملن صوودها زن و بچن، را قتل  ام   د، ولک با چند ان همن

د همیز رفتار ظمود. حکوم  ریچار ن در شووه  پیدا   د با احت ام و بن ظ مک غلو ،شووالین)
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و قتل وی پایان ی ف ، ظیز  زدنبا  نار  ۱٣٩٩از شووود و در غه ۱٣۷۷دوم،  ن در سوووال 

 ش . اما ک و سیاسک را بن ظمایش یذاجت هایهشو 

ک شوم، مگ  اشاره بن جتما ا هایمیل ظدارم  ن وارد بحث  لل اقتلادی این هشو 

ی شه ها و روستاها را خالک از سکنن م گ سویاهک  ن حومن -اا ون  ن هشوکار اسو 

ف وا از ا ین ایجاد بازار بندیک یا زمین [۱۳]ویل نک  د و منج  بن اشدید سیوب اقتلاد 

ظی وی  ار شود و بدین ا ای  منتهک یش  بن این  ن اقتلاد پولک جاظشین اقتلاد مطتنک 

خدمات ]اف اد[ شووود. الطتن این اغیی  هنوز بسوویار از صووورت  امل م اا  اجتما ک و  ب 

ی اسوو   ن از م دشوود. انز چاوسوو  انز خود فاصوولن داشوو ، اما پیشوو فتش مشوواهده مک

هایش خط  اور  لک بیش از هن از دظیا و مافکبن او ولکهیاه اسووو ،  ااالانضوووع  هم

از  در الووووی ی  ن ب هشوووفتگک  اه اً ظو ک تبنشوووینود هظوان دارد  ون در اظتظوار اغیی 

در انزی مضووحک او اظتیاد  ،در ا ث  موارد اما[ ا سووین   ده وجود دارد، ۱٩همُ زشووگ ]

ر دهیاظان بن بااظن و خشوظ ی مستیین چاوس  بن شورا وحشیمستت  شده اس . انها اشاره

 : ملاین و انزا در  من صورت  اه ی ظهفتن اس شکل پ سش ب اظگیزی 

 

 ش اظه یز جک است او و هم اه

  شتند را مک [۲١]هاهن یاه  ن فلمین 

 حتک سن داظ  این ف یاد را ظزدظد

 [. ۲۱هن یوظن  ن ام وز ب  روباه زدظد]

 

و یاری داد  ن هن داظشووک بن هن رسوواظد و هن چاوسوو  بن ا یموقعی  اطیااک دویاظن

بن  ،ب خوردی  ینک داشووتن باشوود: و این  ن  ینی  ظگ ا وی شووکل انز بن خود ی ف 

 –این ه چند  ن مل -اهک، ولک در  ین حال  مییاً اظتیادی کف اواظس مک ن  ای بودیوظن

 ظطوغ ف دی او   د.  ای اس   ن باید هن را حمل ب  س ش  ظکتناین  تباشد
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ی ای  ن چند اطینی ظابغن لوو  اغیی ات اجتما ک سوو یع و پ هشووو ، و ظویسوونده

ای اسووو   ن دشووووار بتواظد فاقد ا  یطک از مجمو ن -اجتما ک را زی  پا پیموده داشووو 

 ی، و  اوی بشووی وسوویع  نجپذی ی، دامننب جسووتگک باشوود. ای  یوظایوظک، اظعکاف

هایک را  ن در چاوسوو  س اغ دارین با منتیداظن، و دیگ  ویژیکهمدری، انز مضوحک و 

، میایسن او یش هثار ی  موماً سونتک و اک اری،  ن جاظشوین بلافلول  نندههثار  سول

را  د ظطوغ چاوس  چیزیندها ی راه پیدا خواهین   د  ن ظشوان مک نین، بن شوواهد بیش

، نی پاظزدهس . اُدبای اوایل سده لو  او [۲۲اجتما ک] زیسوتکمدیون انافضوات و چند

 ا ی داشوووتند.محدودی  بیش ،هوای اجتما کاز ظظ  زمینون، [۲٣]مواظنود اوامس هوا لیوْ

ای چن در  ،[، و۲۵ز]دْدموظْ ی سوون  ا   ار بود در  لیسووای جامع ب راهطک پُ [۲۴لیدیی ]

ار ا دربهایک بیلوسوووت ، اراطاب ای از زظدیک خود، از ا ین حمای  همف ی، دوک دوره

د  ارمن وْ والن اجتما ک بود. ها لی ک از امل در بند ای  چواوسووو ، ب  کسداشووو ، 

دارای یکک از   د و فیط خوودموو  مک "دیوان خوواان"دولتک بود،  ووارمنوودی  وون در 

وجن ا ل بعد از چاوسوو  حیییتاً ج ی  نظخسووتین شووا  بود. اما متعدد چاوسوو   هایح فن

 ظویس و هجوپ داز درباری،  شیش ،، سخ ین۱۵۲٩اا  ۱۴۶١[ )۲۶جان اسوکلتن] ند، مک

اوان او را روحاظک، محین و اظساظک در خدم  م دم، و ف دی بود  ن ظمکی[ ]سلکنضود 

ای از ی مجمو نم دی  ن اشعارا بازاا   ننده -  ظموداجتما ک منتسَّ یبن هیچ اطین

 ن ی ی هفتن و ه نْلکن  ه های متضواد اسو . او هثارا را در خلال سومح  نها و اظگیزه

جدید، در اظگلسووتان  اح  سوولکن  « مل -دول »زماظک  ن یعنک  – ظگاشوو مکهشووتن 

اس   ن   ار نوان هجوظویس، ف دی محافظنائودورها در حال اشکیل بود. اسکلتون، بن

های ظو در افک  خلووووم   ند، با روااسوووتفاده از زظدیک درباری حملن مکبن سوووو 

اا دین و رفتوار ]موذهطک[ و بسووویواری از دیگ  وجوه محیط زظودیک زماظنورزد، بون مک

ین ا  ]ظک پای [ یولیاردک ی او بسیاری از  ناص  ]شع ی  سطْدر س ش  شا  اظن اازد.مک

ون بن ای  ن اسکلت"س خوشاظن"با ک شود،  ن شاهدی اس  ب  بکیاف  مک [۲۷و حاشین 
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بن  یکو دیگ  وجوه ظیایش  لیسووا اموات یرهادا [۲۳] وو تا  فیلیپ اسووسَّ مک هن در 

: بن ودبای از  ینی  انزهمیز چاوس  ظط ده  ند. او به هسوطک لااین را ایلید و امسخ  مک

س ی م و دریی  دظیای زمان خویش بود. و هن  شوخلک،ی شویوهامامک اشوکال ظی ومند 

لاحات )الطتن ای  مجاز باشن  ن این اصک کرظساظس شق ون وسکایک بود و ظیمی شدظیا ظیمی

یی ات دسووتخوا اغ  ن دظیایک تدرسووتک مورد اشووکیک مورخان را بن  ار بط م،خام و بن

ود اجتما ک  چیزی بساختار اجدید ، موضول  پیش از ه چیزسو یع ف هنگک و، دس   ن 

 ف اوانک ! س زظدیبود ا [بیش۲٩های رُزها]از ظابودی هریستو  اسک در ج یان جن  ن 

  ی  های  وااه، ای اصیل و  املاً ف دی او از دوبیتکاسوکلتون، اسوتفاده کو سو خوشو

ایک در جذابی  و زیطو  امیاظن، ا  ی   وامل سوونتک و ظو،  ی درباریزبان بسوویار مؤدباظن

 یکرهپای دو، همن بازاا   نندهشخلک زبان او و جسارت ا  و ر  بودن بیان رسومک

 ننده اسو . ام وز ظاقدان وابستن بن مکت  ظید ادبک در دظیایک ییج ذهن و حسواسوی  او

های اغیی  سووو یع اجتما ک و اظد  ن دوره-بن یمان من ظادرسووو -مدرن غالطاً ب  این باور 

، «خواظدی ظو همن را بن شک ف ا مکفلسوفن»[، ٣١ن]اد ف هنگک، وقتک  ن، بن قول مشوهور 

یات  الک ظیسووتندت ادبیات  الک ظیازمند  لوو  الایک ب ای اولید ادب هازمان ا ینمناسوو 

ی  این اس  اس . الطتن حیی -ی پنجن یا  ل  الیزاب  در اظگلستانظظی  یوظان سده -ثطات

وجن ا لوووار ثطات اجتما ک و ف هنگک هیچی پنجن و  لووو  الیزاب  بن ن یوظان سوووده

ورخان م این اسوو   ن سووتکرای ف هنگک بودظد. ظطودظد، بل  ن ا لووار اغیی  و اسووتحالن

ی دشوووار اسوو . اطیات بالنده معاصوو  باور دارظد یافتن  لوو ی واقعاً باثطات در یذشووتن

شان در هثار چاوس  مشهود اس ، و پشتیطان پادشاهک ائودرها متوسط اظگلستان،  ن ظیش

ی هفدهن اظگلسووتان بودظد،  ن در صوو  میدم سووده« جن  داخلک»بودظد،  ن مسووططان 

ی ی متوسکک  ن با ادبیات  الک  ل  ویکتوریا در سدهق ن هجدهن هستند، اطینادبیات 

ی مؤث  جنطش مسوووتم ی هسوووتند  ن در هثار ااری  شوووود، ظموایندهظوزدهن اع ی  مک

های در یکک از هزمون یفتندمکهید  ن . یادم مکمشوووهودظده  زمواظک  ای یطواً اجتموا ک 

ن دسوو   »ک ح   ده بودظد، مال را این یوظن سووؤ ینداظشووگاه هم یکایک، اولدر ااری  
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ی اخی  را ظام بط ید  ن ظتوان هن را از  لل های ااریخک اروپای پاظلد سالنیکک از پدیده

 «  هور بورژوازی داظس ت و دلیل هن را ظیز ذ    نید.

ی سووواده اوان موضوووول ب رسوووکرا ظمکهای باشوووکوه ادبیات  لووو  الیزاب  جلوه

اوان بار دیگ  بن این حییی  اوجن   د  ن ، ولک، دس   ن، مکق ار داد شوناختکجامعن

ی ادبک ی دو اطین در اح ک اس  و بن شیوهی این دوره در یست ها ین ظویسندهبزرگ

اف ح  تک اجتما ک اسوو   ن از هن انها ف د جوان با اسووتعداد و ملووممک  خویش وصووّ

 ستکشی ددوزظده و ف وشنده«  اافورداست»اواظد به ه جوید. پدر شوکسوسی  در شوه  مک

تحکمک با موقعی  مس ،ملک. شکسسی  از است اافوردبودت شه وظدی بود محت م و صاح 

ظوس و»بن ظام  ،ظوش  لفا اظن و فلیحک شع  اروایک ۱۵٩٣ ن داش ، بن لندن رف  و در 
 [٣۱ا رل ]بود و هن را بون  ولک بسووویوار پیچیوده ،روایک ،از ظظ  سوووطوکْ ، ون ،«و اَّدوظیس

ا ی ظگیزظدها  و ب ابلیغهمستون ایدین   د. سوال بعد بود  ن باز شع  روایک حتک سواوت

و بن همان ف د ایدین   د. احتمالاً در حول و  [٣۲«]س  یواجواوز بن ل»ظوشووو  بون ظوام 

 ن  سوک از معاص ان هن  -حوا همین زمان، و قکعاً در همین دهن، بود  ن اث ی از وی

ی خکک دس  بن بن صورت ظسخن -ظامیده بود [٣٣«]ش ک ینها[ی غزلوارهیا ]هاسوظات»را 

با  یوی دوسوووتک صووومیماظنها فاایشووو . این غزلوارهدسووو  میان دوسوووتان وی مک

سسی  هایک  ن شکشود. ب خک از ظمایشنامنی جواظک اس   ن هویتش فاا ظمکزادهظجی 

رظج از میان یا  ی  شوونالاا بیهوده، )مثلاً نی شوواظزدهن ظوشووتی ظود سوودهدر اوایل دهن
اس   ن امکان ظدارد وی  زبان مؤدباظن هایظمایشوگ  چنان پیچیدیک [٣۴]،ی  شونرفتن

ن کات یادشده این اس   هن را در محافل بورژوایک یادی فتن باشد. هدف من از اک ار ظ 

، در خود در لندن اقام  درازی های اولیندر سال« این م د جوان   شه ستاظک»ظشوان دهن 

. ولک وابسوووتگک خویش را با بود پوذی اظودن خویش بون محوافل درباری هشوووکارا موفن

اسووکان  اا را در هنخاظواده وای بزرگ خ ید جا خاظنهن .اسووت اافورد محفود داشوو 

را قاظوظًا بن  نوان  ویهن را دریاف    د  ن  ،بالاخ ه ،داد، درخواس  ظشان مخلوص و
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و بعوود از ی د هوردن پول ف اوان از ائوواا  و ا رسووومیوو  شووونوواخوو ت وبوون  زادهظجیوو 

اا را بن بازیش  اا بتواظد زظدیکی ش قک لندن[ ]در منکینیذاری بن است اافورد س ماین

 ی محلک ادامن دهد.زادهصورت یک ظجی 

 ی زیادی را منیل اوفین اجتما ک این بورژوای بلندپ واز داسوووتاظک اسووو   ن  ده

ا  یا اواظسو  دارای چنین منشی بزرگ ادبک ظمکظک را  ن معتیدظد یک ظابغن  ده،  سوا

پا ا ین ظویسووندیان در اروها باشوود. اما حییی  این اسوو   ن ب خک از بزرگبلندپ وازی

بود  ن فیط مکبودظد. شکسسی  شاید مشتا  در  ار ی د   دن پول  الاشگ  و بورژواهای

ظد،  ن شوهای غامض و غنک بنویسد اا در ائاا  اج ا نب ای حامیان درباری خود ظمایشنام

ا بود، امای محطو  و دارای اواظایک و اسووتعداد در این صووورت ا نون ب ای ما ظویسوونده

 ن انها  -بود. لیکن، پایگاه بورژوایک او شناسین ظمکاین شوکسوسی ی  ن ا نون مکدیگ  

را در مسووی  االووال بن یک وی  -شوواهدا این اسوو   ن م دی هوشوومند و پولدار بوده

هایش را ظمایشنامن تی رهنمون شود  ن در هن سوهمک هن داش اشو    بازیگ ی ح فن

  د. ا نون ظزدیک بن حدود یک سووده مکهن بازی در هن ظوشوو  و ب ای هن ی وه مک

  و بازیگ  نند  ن شوووکسوووسی  ی قلیل سووومج این  ییده را مک ح مکاسووو   ن یک  ده

  نندها اضافن مکهمین تظویس باشداواظستن شکسسی   ظمایشنامناا  ظمکی ائسودای     صن

. اما در واقع، باشووودف د دیگ ی  ن از اشووو اف بوده ظوشوووتن باید ها را  ون ظموایشووونوامن

 -یوجوه زظدیک و زبان دربار االا ات م بوب بناظعکاس  رغننهای شکسسی ، بظمایشنامن

 ناواظسوووتی  وااه زظدیک مک ن جواظک در دورها  از هظچون االوا وات بیشاین ای چون 

اشد. زاده ظوشتن شده ب ن اوسط ف دی اش اف ظداش  امکان ه یز –ظطوده  ، سو   ند

و اخلوواقک   منوود  روایوووووووککادبیووات  ووالک اشووو افک زمووان الیزابوو  ادبیووات سوووطْوو

بود. این اخیل اظیلابک بورژوایک  [٣۶ی سیدظک]«یاییدهر  » [، ظظووووی ٣۵ظشینان]خاظن لان

 یح جز  بن جز  و اشاوصی   ادرون سن   یفتمان  رفیع امثیلک راه یشود اا ب بنبود  ن 

بس دازد. همان یوظن  ن  ی اوزظدهروشوون و شووناختک روانخلووای   نسوو شوو  اظسووان ب

  در  لهظچن  ن  جایک ب  -بود مکان ظویسنده جاظشان داده، این [٣۷پ وفسور جان داظطک]
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هن در قطال موضو ش  ، ن موقعی  او را مکاظک -شدظامیده مک [٣۳«]بخ  یاسن»الیزاب  

   د: اعیین مک ،و هن در ب اب  م دمش

ئاا  ا یا «خاظن لان»]سووووی[ ، و ادبیات وابسوووتن بن حمای  از «ی بخ اسن»الووووی  

]ظووک. نک یوبکج-الیزابتک]ائواا [ ی   صووون [٣٩ک]یپووارچون مومک، پیشووواپیش از یوک

 اهد... ظظ ات ن، مکرفتدر میایسووون با هظچن  ن یاه الوووور یوادداشووو  چهل و هف [ 

ی بدون شک ادبیات چیز مک ح شوظد...« اسن»اواظد از مواضوع مختل  هن یوظایوظک مک

هذا، هن اافا ، اا حدی، مشوو وب اسوو  بن افتد. معاظسووان اافا  مک« درون»اسوو   ن در 

ار او ب  طط اس  با مکان و رفتا ن خود متناس  و م اافا  افتاده اس  او « ایب »هظچن  ن 

ف دی اسوو   ن از مکان خود ب ای هن  وضووول ظظ این  ن ادبیات م ،ماظجاسوو «. اسن»هن 

ا اواظند بن او یودر موقعیتک ق ار دارظد  ن مک اسن ودسوووتن از معاصووو اظش  ن ب  همان 

 ن ظاشووک از بنبتوا شووایدت میان هثار خاص را شووود... ب خک از اختلافادهند، ظوشووتن مک

اسوو ، و سیدظک  [۴١]ایخاظنادبیااک  لان یاهر یدیاصوکلاح جایگاه اجتما ک داظسو . 

باز  ای شکسسی  بن فضایهاسو . ظمایشونامن خاظنهن  لان یا خویگان مفسو  اخلاقیاتهن 

ری. ائاا  ظامسووی  اجاالیزاب ، و بن ی دورهباز  محیط یا سوو زمین شووه ی اعلن دارد، بن

هایک در میان ظخطگان ادبیات ظوشکفتن :هسوتند  نجکاوک یها[ دورین۴۱بوموظ  و فلچ ]

از ائاا ی  ن احتمالاً دیگ  رو بن هسووومان چشووون ظخواهد  وربه ه الیزابتک، و ظسووول دوم 

  ،.۱٩۵۲،ی بخ شا  ان ب  اسن]ج. اف. داظطک[:  ظک. ) یشود...

شوووکل ادبک  ن ظوابغ ادبک  ا ینی الیزاب  بن  نوان مهیجدوره هور ظمایشووونامن در 

 هایکک از هن و  ون دلایل ف اوان دارداسووو  ای پودیوده ،بزریک را مجوذو  خود   د

 ادی بن موقعیتک ب خوردار از ثطات و ا تماد بن ظفس اس . ای     وج بازیگ  مخلووصاً

یش اراظک در  نار و پشتیطان خوی خود فاقد همکدر خلال امامک زظدیک زایندهشکسسی  

ی  ، وی از امناز این جه د. شغی قابل الور مکا ظیز ی  ارمحلوول ب جستن، بودمک

سووسی  ب ای . شووکبودظویسووان  لوو  الیزاب  ب خوردار ا ی ظسووط  بن دیگ  ظمایشوونامنبیش
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دی، ظوش ، و ی وه او، هن در میان ظجطا و هن در میان م دم  اهمکاران و ی وه خود مک

ظسووط  بن اما  .بود حامک ظیاز بنمسووتیل و بک محطو  و مشووهور بودت بنا ب این شووکسووسی 

را ب هورد و  همکاراظشهای ظایزی  بود خواسووو او : اسوووتیلوال ظوداشووو  همکواراظش

ب جستن و   ضو . الطتن، خود شوکسسی خواسوتندمکهایک بن هظان   ضون  ند  ن ظمایشونامن

 ظویسووک، و منافعدرهمد وی از محل بازیگ ی، ظمایشوونامن بود، و اافعالک در درون ی وه

مم  درهمدا اج ای ظمایش و   ن ش  تک –شد سوهمک  ن در ش    داش  اأمین مک

ائاا  بود. ب ای او اهمیتک ظداشووو   ن  ار هن ی ائاا  با وجن اجاری هن اضووواد  یهاجار

ذا، زماظک  ن شوو    هپ داخ . معی  ار خویش بن ه دو مکداشووتن باشوود: او در حوزه

سن  بسیار با [ را ۴۲]«بلکف ای ز»، ائاا  داش ظام « م دان شواه»شوکسوسی ،  ن ا نون ائاا  

ی بسیار در اختیار ی ف ، شیوه ۱۶١۳، در سال اااف وزیو شمع ی اج ای شوطاظنپیچیده

. پس ودبرا پذی فتن  «یلو »در ائاا   بوا اج ای ظموایش در فضوووای بواز روزاظن کمتفواوا

بایس  ا ز  ارا را با  لاین و اظتظارات ائاا  خلوصک اظکطا  دهد و روشن بود  ن مک

 ن جاظسووون را داشوو ب « م دان شوواه»اا جای ممکن از اج ای روا ائاا   مومک بس هیزد. 

احظن و با بدون ملای یطاً   ن ]منظوم[ درباری/مجلسک و ظول ظمایشک بود  ن اسوتاد ظمایش 

ب ای اولید و اج ا در ائاا  و یذاش  اا را بن ظمایش مکهای ظویسوندهنهموخت جسوارت

و درباری  های اش افکبا ب خورداری از اراطابظیز  «بوموظ  و فلچ ». ظوش بلکف ای ز مک

خود  .افتواده و اطیعک بودظدجواشوووان، ب ای ائواا  بلکف ای ز و همچنین اسووولو  پیچیوده

ئولی  م دان شاه دارای مس ک در اوفین  ار ائاا  جدید داظین از جه  مالشکسسی ،  ن مک

سووواخ  و و یفن بود، بن سووووی ظو ک ظمایش روی هورد  ن با هظچن  ن ب ای  موم مک

[ در این مورد   ده ۴٣ ن، افسی ی  ن پ وفسور جک. ای. بنتلک]بسیار متفاوت بود. دس 

  این واقعی  اس   ن  اه اً شکسسی  و بیاظگ ائاا   املاً مؤید این اغیی  سوطک شودید در

با  را هنبوده  ن جدیدی  اکنیکدر حال هموختن خود، ظمایشوووک ی وی در پایان ح فن

در  "با مهاراک بسیار"بن  ار ی فتن و بعد  [۴۴]«سیمطلین»مثل  اث ی دم اامینان  امل در 

هن ، "ی درازاام، پی وزمنداظن، در اوج اج بناظجو، س    ده اک ار " «حکای  زمستان»
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ی  و ائاا  شووکسووس»بنتلک:  .ای .)ظگاه  نید بن جک ظمایش یذاشووتن اسوو بن « اوفان »در را 

ای  بتواظین ،. ۴٩، ص. ۱٩۳۴، ج. یکن، جسوووتوواری در مورد شوووکسوووسی ، در «بلکف ای ز

، ی د ۱٩۶۴) مکالول بازیگ  م ددر  [۴۵]« َّدب وکموریل بْ»شووواهدی را  ن پ وفسووور 

ظویس، وان درام نهای  ار شکسسی ، بنهورده، و ظیز ااری  ائاا  بلکف ای ز در هخ ین سال

ی اواظین الووووری از ا ز اأثی  ظیاز و احول شووویوهیاه مکرا در  نار هن ق ار دهین، هن

هایک  ن ظویسوووان بن دسووو  هورین. ظوشوووتنها ب  اخیل ادبک ظمایشووونامن مول شووو   

اواظس  ظوش ، بن احتمال زیاد ظمکمک« ی بخ اسن»ظویس هریستو  ات ب  ف از منظمایشنا

 ی شکسسی  را منعکس  ند. ب ای اامینان از درستکی انول مورد استفادهای  و یسوت ه

 .[۴۶]های فُلک ی  و ل   داوان ظگاهک بن ظمایشنامناین سخن مک

 

ی اح ک اجتما ک بوده ظتیجن [۴۷]هاین ل  الیزاب  و جکوب ای  بگویین  ن شکوه  درام

ظموایک خواهود بود، ه چند  ن باید یف ، بدون شوووک، این اح ک  امل مهمک بزرگ

ط در ی متوسوووی اطینی موفیی  ظویسوووندهبوده اسووو . ف مولک  ن  اه اً اع ی   ننده

های وسوویعاً متفاوت ااری  اظگلسووتان اسوو ، این اسوو   ن وی یک پا در اردوی حوزه

ای اس   ن هن چاوس  و هن شکسسی  را بن ا   این همان قا ده –و  اسک دارد هریسوت

 ند. در ین حال، باید پذی ف   ن اکامل و پیش ف  ائاا های دا مک، مختل  وص  مک

بدین ا ای   اظد وخ یدهوابستن بوده بن جمع اماشای اظک  ن ب ای ورود بن ائاا  بلی  مک

ظد داداظد امکان مکای از جامعن بودهوابسووتن بن ه  لاین اظدیش جواظک  نبن م دان روشوون

هخ   راسووتک  ن ائاا ، بن  نوان یک ح فن، در بخش نوان بازیگ  ام ار معاا  نند. بنبن

،  ن از [۴۳]ی شوواظزدهن جای  لیسووا را ظزد جواظان هوشوومند ف وپاین ی ف . مارلوسووده

 ت الیزابتک داظس ، پس  یک  فاا بودت راب ییذار ظمایشنامناوان او را بنیانای مکجنطن

 ن منشا  اجتما ک وی معلوم ظیس ، زظدیک اوأم با  یاشک و ولگ دی داش ،  [۴٩]ی ین

شود ی شنگول س یوو دان و هجووپ دازی ممکن بود در ق ون وسکک، یولیارد یا الطوون
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ج  لندظک و پس  یک اا [۵١] و دت جو ج پیول ون بن  اه  از  لیسا حمای  اخللک مک

ویلد هو »در  [۵۲ظیز پسووو  یوک می زابنویس لنودظک بودظودت جان لایلک] [۵۱اوامس  یود]

پسوو   [،۵۴ای با پایگاه اجتما ک ظسووطتاً بالا، و اامس لُج]بن دظیا همد، در خاظواده [۵٣]« ن 

ها همن در هثارشوووان ظسوووط  بن دیگ ان منافع اطیااک محدودا ی شوووه دار لندن بودت این

م داظک  –های داظشوووگاه   دظود. این ی وه، مجمو واً، مع وف بودظود بن مُ منعکس مک

روی  ی ظخسوو ، بن ظمایشوونامناحلوویل   ده  ن، بن جای  لیسووا، بن ادبیات، و در وهلن

ی هوردظد اا معیشووو  خویش را اأمین  نند. ظمایشووونامن، بن دلیل ائاا  و بازیگ ی، ح فن

گ  های دیا پیش از این  ن چنین شوووغلک در زمیننهی ادبیات بود و مدتخوبک در زمینن

  ادبک ممکن شود، ظیازی بن یافتن حامک یا م د ث وامندی ظداش .

چارلز دوم بن سوولکن  بازی داظده  ۱۶۶١دریذشوو ، و در ۱۶۵۳اولیور   امول در ] 

شوود.[ بعد از این اجدید سوولکن  بود  ن ائاا  در اظگلسووتان بازیشووایک شوودت و این بار 

رباری بودظد، د ظوازانخلاف ائاا  الیزابتک، ائاا ی بود اطیااک. ]سوو داران[ قه ماظش زنب 

 لوحان دهااکتاا شه وظدان و ساده یطن

اا محدود بود بن فهن اظسووواظکو های اشووو افک ضوووداخلاقک، یفتارا بذلن هلایوده

وماً خلوووصووک ) مهن بیختن لذایذ در بن ایلایکو ابهامات اخلاقک درهمیختن با  الوونعات

اطیااک  ن،  ییی ی خلووماظن موم. این ائاا ی بود با جه در ظزد   محطوبی جنسووک، و

ی جمهوری را پس از اطعید دوره« سوووواران  ]حامک چارلز اول[شوووه» اه اً، بازیشووو  

ی ی اج بنی ف . اماشگ ان و مخااطان هن ی وهک  وچک و حوزهجشون مک  امول 

 کظگاه [۵۵ی ]. زماظک  ن ج مک  الکک داشوو و  م   وااه اا هن  وچک بوداظسوواظک
منتشوو    د، در واقع  ۱۶٩٩را در سووال  در ائاا  اظگلسووتان یکایماظک و ه زهبک  وااه بن

های هوده بود. اظطوه  ظین خواظندیان اظگلیسک و ظویسندیان ه یز با دراماایس  اری بک

 توسط مت صد غلطن ب  این دوره بودظد.ی اجدید سلکن  هم اهک ظداشتند: اطیات مدوره
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ا ین وجوه ااری  اجتما ک اظگلستان روشک بوده  ن از هن ا ین اطیات یکک از ویژه

اظد، و با بن دسووو  هوردن املاک ی اشووو افی  رسووویدهمتوسوووط  رشووودیوابنده بن م حلن

این  .اظد، پس از ساختن پول بسیار، حتک  ناوین اش افک هن بن دس  هورده[۵۶]روستایک

ا ی در ف ایند دسوو   ن از زمان سوولکن  ادوارد چهارم جاری بوده، و با سوو    بیش

های الیزابتک، جورجیایک، و ویکتوریایک ادامن یافتن اس . ف هن  اظگلیسک پ  اس  دوره

 ن بن دظطال رهنمایک و رهنمود بن سوووی  های خودظمااازه بن دوران رسوویدههای از ظموظن

ا  اظد. این رهنمودها بن ا   یوظایون، از دورهایک بسیار پیشبوده زظدیک  الک و مجلل

بک.  لویک»ی ف . اث  بسیار مهن شوود، در اختیار هظان ق ار مکاز هن  ن  موماً الوور مک

ع ف م ی الیزاب ی متوسووط در اظگلسووتان دورهف هن  اطیندر اح   نوان  [۵۷]«رای 

،  اس خودهموز، اولید مثل خو ، و غی ه هایاظگیزی از جزوات و  تا شگف شومار 

 اا بگی ید ، بن قلن اامس الیوت۱۵٣۱) کحکومتی  تابچن موسوم بن راهنمای اشو اف،از 

زاده  شوو یو  [۵۳ی ]یثو   ،، ظگارا ریچارد ب۱۶٣١ْ) اظگلیسووک جنتلمنیا  زادهشوو ی 
ا  ب  روی اخلا  بود اا سلوک درباری، ولک ی  بیشو،. اأ ید ب یث۱۶٣۱) اظگلیسک خاظن

رایج [ روا سوونتک هموزا اصووول درباری ۵٩ن]، هن ی پیچ ۱۶۲۲) ی  املادهزی شوو 

، اث  ۱۵۲۳[ )۶١]جاظونل  ورایاا ین سوووندا جال اوایل رظسووواظس را داشووو   ن در 

گلیسک ا جمن بن اظ۱۵۶۱در  [۶۲بک]و[ اس  و اوسط اامس ه۶۱ُیوظن]ک سوتیل]بالتاسواره[ 

 یهای جوان و شیوها غی  خاظنهایک هن بودظد در مورد راه و رسون  تا  شوده اسو .

ب ای ا دد  و مفید اظگیزدلمکت   ی اعارفات، یاهینن :یفتگو با ا ضای اطیات بالاا  )مثلاً
،. راهنمای مکالمن، ب ای ۱۶٣۵ ،یفتگو با اشخاص ث وامند و ف هیختن ، یامک ر در دربار

های اجتما ک محطو  و ی بحث موک بون اف اد پ مشوووغلون  ون ظیازمند خودهموز ظحوه

، رویکجوودّیوو  در  ین خوا  شوووکول ، یووایفتگو راهنمووای بحووث وبودظوود: میطول 
. این  تووا  مشوووهور و محطو ،  لوواوه ب  ،۱۶۱۳« )پک. .دبلیو بک، و، ای»ی ی دهورده

ها و امامک اظوال االا ات یوظایوظش، ها،  لمات قلووار، لکیفن ها، پاسوو، پ سووشاقوال
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ای از ااری  اظگلسووتان اسوو ، از ادوارد سوووم اا جیمز اول. در اث ی ی خلاصوون نندهارا ن

جا  ن پس ان و دخت ان هن: [۶٣]ی حوریانمدرسوندر اح   نوان  ۱۶٣۲چاپ شوده در 
 ، مؤل ی  اشووویاظن را بیاموزظدی  اظنهای یوظایون و جدید ا هارات زاواظند شووویوهمک

ی اف اد جوان بن مسوووا ل جنسوووک بن ظفع خود به ه یمنام ظن فیط قلووود دارد  ن از  لاقن

از شان های هظان ظیز از باب  فاا   دن منشا  اجتما ک ف ودس بگی د، بل  ن از ظگ اظک

 ند هنمایک مکشوان، استفاده  ند. مؤل  هدفک غی  اخلاقک ظدارد: راا ین ا ز صوحط 

ها را ا غی   نند، ظن این  ن یول بزظند و سووو  اسووتفاده  نند: همیشوون  ن چگوظن خاظن

دهد  ن چگوظن با دوستک خداحافظک ازدواج هدف اس . ولک، در  ین حال، رهنمود مک

ها اشوووک   نندت بن خاا   نند، او را بن مهماظک و بن منزل خود د وت  نند، از لک  هن

کت  م ند.  ذرخواهک  نند، و در بسیار موارد محتمل دیگ  راهنمایک مکغیط  دوستک 
، با ]پیشنهاد[ بیان سخنک لکی  و  الک ب ای ه  موقعیتک، بسیار محطو  و ۱۶۴١اعارفات، 

شد  ن بسیار رایج و مورد اوجن بود. ظگاری هن یاف  مکمشوهور بود. اظوال راهنمای  ظامن

هموزا راه و روا : دشمن بکال رسود، سالک  ن مک ۱۵۶۳ ی این موارد بن سوالسوابین
ظگووارات چگوظوون ه  ظول ظوواموون و مکلطک را در مورد ه  موضوووو ک بوون اور هراسوووتوون 

  اه  شد.  [۶۴]بنویسین

الاا  [۶۵ام اا روشن  نن وقتک  ن ادیسون و استیلز]بن این ظخستین هثار اشاره   ده

و زماظک  ن بورژوای خللوووک چون خود را ب ای اعلین اطیوات متوسوووط هغواز   دظد، 

هایک بن وَّ ب ای دوستان مخلوص، بن ظامن»اث ی ظوشو  بن ظام  [۶۶سومیول ریچاردسوون]

بن  ی لازم بن منظور ظگارا ظامنقلووود راهنمایک و ]هموزا[  اربسووو  شوووکل و شووویوه

اا، پس از هیاهک از ظفوذ هقای پدری بن دخت  خادمن»، با  نوان ۱٣۳ی )ظوامن« دلطنودان

بوده،  [۶۳]پم لای اصووولک رمان وی، َّ ن احتمالا ماین[«، ۶۷وی بن ح ین خلووووصوووک او ]

هذا، ظد. معای سوونتک قدیمک را ی فتناظد. هظان دظطالندادهیک  ملک اظیلابک اظجام ظمکهیچ

 هایاز جهااک، جنس متفاواک بود و بن ا   خاصک با شیوه [۶٩]اسسکتااوربدون شوک، 

ادبک پیشوگامان الیزابتک و جکوبینک افاوت داشو . شه   ن ا نون دربار را شکس  داده 
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بود، ظایزی  بود ب ای موقعی  جدیدا هموزا بطیندت هموزا و اف یح اطیات متوسوووط 

ن موضووو ک مهن در )و در جایک  ن امکان داشوو ، هموزا و شووادی همزمان، اطدیل ب

شک ها اشاره   دم، بکهای شواظزدهن و هفدهن  ن بدانهای سوده«راهنما»ادبیات شود. 

ا  شواهدی هستند دال ب  اح ک اجتما ک، ولک پایگاه اجتما ک این ادبیات بسیار ظامعین

 بینین، شمار  ظیمک ازاز پایگاه منابع شواهد ق ن هجدهن اس ، و این زماظک اس   ن مک

ن منشوواظخود را ب ای زظدیک اشوو اف د موفن و ث وامند، هم اه با همسوو ان و دخت ان،اف ا

ی الیزابتک هن همین  ار را   دظد، ولک  ننود. الطتون شوووه وظدان  امیا  دورههمواده مک

مثوابون یوک اطین. در روزیار اَّدیسوووون و ایفک هن بود  ن اور اظف ادی اوا بونا  بونبیش

ق ار  راسسکتااوشد، امور متنو ک  ن مورد اوجن میالات داده مک همگاظک بود و باید اظجام
هشووو  بهوا ی فتن اا سوووتایش ائواا  ب ای خواظن ا ین  لواهی فتون بود، از ظول منواسووو 

 ن ظمایشگ  دقین منافع بورژوازی  خواهان ف هن  خاص خود بود. اختلاف  [۷١]یمشده

ال اشوو افک  ده اسوو . اث  اخی  ایدهروشوونگ  و هموزظ [۷۱]ایل  وراجاظوو  اسووسکتااوربین 

الن خ ند،  سوووک را  ن بن بیان میلتون ]اور  امل ا لان مکی رظسووواظس را بن الک  دوره
های هن ی صولح و جن ، چن  مومک و چن خلوصک، [ در امام شواخنشودهبهشو  ین

 احلویل   ده، هن م د  مل اس  و هن فلسفن، ملهن اس  از ایدهلیسن پ شور افلااوظک،

و در  ین حال از اسوتعداد و اواظایک سووار اری و شمشی زظک ب خوردار اس ت در حالک 

هقای  فهن پیشنهاد شده اوسط ن اث  ظخستین مظه  جان لا ک هبکک اس ت راهنمای قابل

ن مثلا خالکوبک یا چسطاظد –معلن مدرسن اس  بن شکل ظید ادبک، و از هرایش و مد زظاظن 

  ند. هدف ادیسووون،ظیز اظتیادی امسووخ همیز مک –صووورت  های زیطایک ب  رویپولک

  ده ظطودت یوظن، متمایز   دن اطیات  منحلوو اً بااسووتعداد و احلوویلب  کس   سووتیلک

یشوایک و میاظجیگ ی میان شوه  و روسووتا، میان شه وظد قلودا ایجاد سوازا، مشوکل

در  های ایجاد شدهفی زمیندار، بود اا بدین وسویلن ب خک از شووکازادهث وامند و ظجی 
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سلکن  فعال ماظده بود، ا  را  ن  امداظن در درام اجدیدی پیشخلال جن  داخلک سوده

 پ   ند. 

ها و حال بود با اراطاب]جوزف[ اَّدیسوووون، خود، از ظظ  اجتما ک، شوووخلووویتک میاظن

دان دس  اا،  ن بهای بورژوایک و هریستو  اایک. ب ا ین هدف او در زظدیکبستگک

بود. داظشوووری بود  ن وارد خدمات  مومک دولتک شوود. «  ُنت س»یاف ، ازدواج با یک 

ن الطت -مند   دای اجتما ک ق ار داد و وی را به ههخدمات دولتک او را در مع ض اراطاب

را از دسوو  داد. اَّدیسووون از ظظ  شووخلوویتک  این شووغل ۱۷۱۱ها در سووال وی با سوویوب 

خوظسو د و دارای رفتاری   ی  و باوقار بود  ن  اه ی مد ک اشو افی  هن داش . مع 

د. شی محظود مکهای واز هموزا اسوسکتااوری  ننده بود: خواظندههذا، رأیش متیا د

ظویس و سوویاسووتمدار ای لندی و دوسوو  ادیسووون[، ریچارد اسووتیل ]ظویسوونده، ظمایشوونامن

ا  و، از بسیاری جهات،  ن از ظظ  ادراک و احساس، شخلی  بوژوایک یکسارچندسو 

ین اا، اوفی اطیااکیی ی دویاظنا ی داشووو . اما اَّدیسوووون، با سوووم جوذابیو  بیش

 ا ی یافتن بود. بیش

مان ی هجدهن بیندیشین، بلافاصلن اطیات متوسط در ذهندر سوده   بن الول رمانای

،  ن بن دلایلک پدر داسووتان [۷۲]حضووور خواهند یاف . بدون شووک، دفو و ریچاردسوون

بورژوایک بودظد. اما ]هن ی[  هایک  املاًشووخلووی شوووظد، ظویسووک اظگلیسووک شووم ده مک

ک ا رل ی یو اشووو افک داشووو  و ظتیجنها و روابط هریسوووتو  اایک فیلدین  بسوووتگک

ظطود،  ی هجدهن اظگلستانظویس سدها ین رمان]اظگلیسوک[ بود. فیلدین ، ای چن بزرگ

سوو شوو  ریچاردسوون با ظشوواب اشوو افک ظیکومورد ظظ  از ا ین الفین اخلاقیات اجتما ک 

ی هسدظویسوک اظگلیسک را ف اهن هورد  ن س اظجام در امکان ایجاد بُعد جدیدی در رمان

های سووولکن  ظطود، ارزای اجدیدیوی زی ک دورهظوزدهن ف ابوالیود. فیلودینو  بذلن

   دت از ظظ  اسلو ، از ریچاردسنظام التذاذ هریسوتو  اایک مسوخ ه مکبورژوایک را بن

ا  بود، زی ا  ن معتید بود داشوووتن قل  ظیک انها ارزشوووک اسووو   ن حیییتاً مهن  اافک

ی ریچاردسن،  ادات بورژوایک خندیدن بن اخلاقیات  محتاااظن اسو ت با این حال، هنگام



 

 
 

 فریبرز فرشیمی / ترجمه یْچِزدِدیوید  09

ی فکاهک بن حماسووون»  د اوا هن چیزی را ایجاد  ند  ن هن را ذهنک خود را منتیول مک

اواظسوووتند هن [، هیچ یک ظمک۷۴«]اَّک  ی»و ظن « دیکنز»بدون هن ظن  وخواظد [ مک۷٣«]ظث 

 یوظن بنویسند  ن ظوشتند.

ک بسیار اا او را بن در ی اطیااک پیچیده ن پیشوینن کظویسورمانی ا ین ظموظنجال 

ن اس    «ا دینطارو» غنک از سو شو  اظسان رساظده والت  اسکات، ]قاضک و[ حیوقدان اهل 

 نوان ی اصوولک اسووکات، بنی روسووتایک شوود. دغدغنزادهاطدیل بن یک جنتلمن یا ظجی 

ی ی را بسووویار دریی  ظیش اغیی یابندهمیان سووون  و ا قک بود  ن و ظویس، ظسوووط  رمان

ی ی فئودالک  ن در هسوووتاظنامواشوووایک جوامعن اطیوات یوظوایون   د. غی واقعک بودن 

[ مشهود ۷۵]«را  روی»و  «و یو رلک»  رداری ف ابالنده ق ار داش  بن بهت ین شکل دس ماین

 ن وی بن  ار اس  احسواسوک  دویاظگک او های رمز حُسون بهت ین رمان همچنیناسو ت 

ایزی  از یک را  ن ظزظدیک یی زیطا و قه ماظاظنیی اظن ظاممکن بودن شووویوهیی د اا پکمک

بن  کشود. اسوکات حس  مییک ظسط بظظ   اافک بدان اعلن دارد، بن الووی ی ظمایشوک 

داش ، با این حال، هن یوظن  ن در یکک دار[ ی ظظام]جامعنی اریاظیک  هن جامعن ظول

یوید، [ مک۷۷الن فی فورد بن دارسک لتیم ] [،۷۶]ردیاظتل هایش بن ظام ین داسوتاناز بهت 

ا  از ه  میدار وفاداری ارزشوووک دارد بیشم بوب بن ارث ی قاظوظک داظود  ون لوایحونمک

حن صووواحطان زمین و ریسوووای قطایل در مورد  ۱۷۴۳ی مذ ور در سوووال ای. )لایحنقطیلن

هظوان را ملغک   دت و این حیک بود  ن مورد سوووو  محوا مون و  یف  دادن مسوووتوأج ان 

 .، ااج  ی فداران و ریسای اوای  ظواحک  وهستاظک اسکاالند ق ار مکی زمیناستفاده

اسوو ، ظن خود  را   «را  روی» قه مان حیییک  [۷۳ی]اهل یلاسووگو، بالین ظیکول جاروْ

ا بیا ر اسووت ااژی« لینبا» ن قه مان  اه ی ]داسووتان[ اسوو ، زی ا  ن  روی  مسووحور ننده

اظد. فایدهظدارظد، بک  ارایکهوای اجتما ک مشوووعشوووع و رماظتیک، ای  فهمود. هرموانمک

 ات ای و هریستو اسوکات،  ن از ظظ  ظسَّطک و احساسک مخلواک از بورژوا، اظسان ح فن

ای اواظسو  سوتایشوگ  زر  و ب   و زیطایک باشد و در همان حال بطیند  ن فایدهبود، مک
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 داظس   ن الگوهای خاصک از رفتار دهیاظکظدارد. او، در  ین حال، همچون شکسسی ، مک

اوم ی ظی ویک زی زمینک و ظامشهود ب ای اددهندهبدون اغیی  باقک خواهند ماظد اا اشوکیل

 در درون  ل جامعن باشد.

 امل  اوری زماظک میان چاوس  و اسکات ادبیات خوبک  ن بتوان هن را بندر فاصولن

 ن  نبورژوایک یا هریستو  اایک داظس  در ب یتاظیا بسیار  ن اس . بن ظظ  من، ریچاردس

ز، دفو داظید، هن یوظن  ن لو اچ ظیبورژوایک ظا  بود، یک استثنا اس ، و ظیز ای  بجا مک

ی درس    هور ی ظوزدهن اظگلیس اسو . اما زماظنظویسوان سودها ین رمانهن از بزرگ

ایش در هی ظوزدهن اس . جین اُستین،  ن امام رمانظویسوندیان بورژوای اظگلستان سده

ی هیجدهن متعلن ظویسووک اسوو   ن بن سوودهشوود، در حییی  داسووتان ق ن ظوزدهن چاپ

ی دان در همسشای  بود و لذا در خارج از ه یوظن یا پَّ یش [۷٩]اس ت او دخت  یک ر تور

یی دت روحاظیون جدا از درهمدی  ن از سووووی خ ده بنودی اطیوااک ثواب  ق ار مکلوایون

لیااک بود[، از جهااک ظیز صاح  ا تطار و داشتند ] ن معمولا  ُش  یا دَّهَّکک ما [۳١]مالکان

بن  های روسووتایک اعلن داشووتن باشوود ااشووه کهب و بودظد. اُسووتین، بدان معنا  ن بن دظیای 

هن ظیسوو ، چ ا  ن  -بخواهکحتک دل -شوه های بزرگ، بورژوا ظیسو ، هریسوتو  ات  

ن ایک اس   ن فهههای احمن و خاظنی او  لین شهسواران یا شوالینا ین انزظوشوتنجدی

ی اجتما ک هظان ظدارد. اوجن شووان اناسووطک با م اطنو ادراک، و حس مسوئولی  اجتما ک

ظامد، مک [۳۱]«حال/متوسوووطمیاظن»اُسوووتین معکوف اسووو  بن هظچن  ن وی هن را اطیات 

غی شوووه ی و  [۳۲]ی ف امتوسوووط ها را بن صوووورت اطیناطیااک  ن بن یمان من باید هن

 وچک اوصوووی   نین. موقعی  اجتما ک خود اُسوووتین بن او یک  [۳٣]زمینداران-خ ده

بود  ایالعادهظول جدایک بخشیده بود و این جدایک اا حدی  ل  وجودی شفافی  خار 

 ، بطیند زیسای را  ن در هن مکاواظس  مطاظک اقتلادی جامعن ن اُستین بن  مک هن مک

هاین  ن فیط ب ای شوه    دن و بکهای جوان بسیار مؤد  ی خاظنو وص   ند. مسألن

ده. داده ش ظمایش غ ور و اعلو در  شووظد، با روشونک ف اوان و اکان دهنده،ا بی  مک

 چون این - ند سوو ظوشوو  شووارل   لو  س،  ن با هقای  الینز ظادان و مهمل ازدواج مک
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 صووورت ظویس مدرن ]قا دااً[ بناز قلن داسووتان -انها راه رسوویدن بن امنی  مالک اسوو  

یده ها دمیویک را ب  امام فضوووا و موقعی همدت ولک جین اُسوووتین روح بذلنمکا اژدی در

ین ای ایلیل بسذی ین. جهمیز موقعی  را بدون ذرهشود ما س ش  یأساسو   ن با ث مک

ی ف اواظک دارد  ن ظشان دهد شارل   دخت ی حساس و ایزهوا اس ت این اُستین دغدغن

ب ن   دوسوو  ظزدیک اوسوو ، دلیلک  افک ب  این مد اسوو . با وجود  واقعی   ن الیزاب 

 ند، چون در  لووو ی  ن زظان ب ای هیچ ازدواج مک این شوووارل و  بوا یوک ابلون دیواظن

پول بیننوود، وی هیچ راه ی یز اقتلوووادی دیگ ی ظوودارد. دخت ان بکای اعلین ظمکح فوون

از  ن یا  اری  هستند  ن در بی ونی دهیامؤد  دارای وضعک بسیار بدا  از دخت ان اطین

 ار  نند. ای  دخت ی هوا، زیطایک و روشونفک ی را هم اه داشتن باشد،  اواظندمکخاظن 

در صووووراک  ن بخ  هن یارا ی دد، ممکن اسووو  بتواظد م دی را  ن هن ث وامند و 

هوشوومند، و هن صووطور و همدل اسوو ، بن اور اظدازد. اما این موقعی  ظلووی  ه  دخت ی 

منظور مداخلن در زظدیک شوووود. اسوووتفواده از موقعیو  اجتما ک، هوا و درای  بنمکظ

 ا مای  امل ظشووان داده شووده اسوو . بن صووورت یک  مل خودشووکناظن« ا ما» دیگ ان در
های اوس ، و رماظک اس   ن  اش  و ا ین رمان اطیااک اُسوتین در میان داستانهیاهاظن

جا هن با دریاف  ظایزی  اخلاقک اسووو . در این وصووواف   ی  روابط میان اطین و جط 

پول مواجن هسوووتین: ای  جین ی معضووول دخت ان داظای باف هن  ولک بکبینواظونروشووون

یک[ در شد بن ]زظدشد، محکوم مکس در بن اور اظداختن ف َّظک چ چیل موفن ظمکف ی فَّکْ

معلن »رت ن صویعنک استخدام ب -ش ایکک  ن ب ای این یوظن دخت ان ض وری و مفید بود

ظایزی   س خاظگک ب ای دخت اظک  ندر منزل ث وامندان. و هولناک بود این معلن« س خاظن

ی خدمتکاران  ن حتک مورد قطول هن اطین هن ظطودظد. افتوادظود بن اطین موابیش ف و مک

، خیلک روشون، از ا ین اشارات ال  و معدود، مک ح   ده ا ماها را اُسوتین در این واهمن

ها ا و واهمنهس خاظگک اس . شارل   ب وظتن زی  و زب  این ظگ اظکوصوی   ار معلن ن ا

با دق  ظشوان داده اس ، ولک جین اُستین ملودرامش را ای یطاً بدون اظدک  جین ای را در 
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سووزی ب ای خود بن  ار ب ده و الطتن پیش از ب وظتن هن موضول را بک سووز و یداز و دل

  ح   ده اس . س وصدا و با   اف  مک

های اُسوووتین از ظظ  پ داختن بن مناسوووطات اطیااک و در میوان امام رمان [۳۴]ا غیو 

اسووو . این اث   ا ا  و ظامحسووووسی هثار او   ی ها، از همنهای مالک هنزی سووواخ 

ی احتمال زظدیک مناسو  در جهاظک  ن در هن م ا  باید سازا داسوتاظک اسو  در باره

ن در هن اعادل میان مکالطات اجتما ک و مکالطات شخلک همیشن صورت یی د، جهاظک  

های هن در ج یان المیمااک  ن باید در موقعی    ی  و شوکننده اسو  و شوخلوی ،

های جز ک و  ادی زظدیک روزم ه ی فتن شود، و هن در خلال المیااک  ن باید در لحظن

دهد. یی د و خود را ظشان مککا  ااخاذ ی دد، شکل مهای بزرگا  در ب اب  موقعی مهن

ک بسویار بورژوایک اس ، ول های هدمکْشواید بتوان یف   ن این یزینن در مورد اولوی 

خود رمان بسا بسیار با یک اث  بورژوایک فاصلن دارد. جین اُستین را بن ظشان دادن سستک و 

متهن  [۳۵]کماظسووفیلد پاروار بورژوایک در و مسوویحک شووکسوو  در ب اب  ایمان متعلووطاظن

اظود، ولک، در واقع، در این داسوووتان ملاحظات اخلاقک و اجتما ک  ب جسوووتن و قوی   ده

موجود اسووو ، بون اوری  ون از م زهوای ه ظول رویک د م سووووم و متوداول بورژوایک 

یذرد. از میان امام اوصوویفااک  ن جین اُسووتین در با  وقار و متاظ ، و ظتایج اخلاقک مک

موضعک  ن بسیار غی بورژوایک  -اظدفضیل ک  ن ب ای اُستین هن در هثارا   ده ) وامل

« پ ایس ف نک»در مورد ملاقات ماظسفیلد پارک اس ،، هیچ چیز ظافذا  از وصفک  ن او در 

ها راحتک و اظضوووطاب در اا در پوراسوووموث، بعد از سوووالماظدهوالدین اُمُّل و  ی  بوا

 و اخلاقک،  ن ب  وی غال  همده، و ماظسفیلد پارک، بن دس  داده، ظیس . ظیلان جسمک

و  اا، ظظن و هرامش م ا  ند اا بن خاا   واا   مین و  لاقن بن خاظوادهوادارا مک

ی روستایک  مویش را رها  ند و بازی دد، در درک  مین او از روابط میان مستم  خاظن

تگک خشوخلوی  و محیط بازاا  یافتن اس . جین اُستین هیچ ظول دغدغن و هشفتگک سا

زار و ظتوُرث بیسوو  و پنج ه خواظین  ن  اپیتانْمک ا غی در مورد پول و ملک ظدارد. در 

 شودت ف صتک  ن ب ایس اظجام ظامزد او مک« اَّن»پوظد ث وت دارد و این هنگامک اس   ن 
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ان ایشدار هستندت ب ه دو خیلک بهت  اسو . این ه دو اهل ذو  و سولیین و اصول و ظسو 

ب ای  ورزاظنت پولاظدوزی خس نای اظاه  مطتذلاظن اس  و ظن بن معنای ث وتپول ظن بن مع

هظوان بوون معنووای ظظن و ارضوووای ذوا ن ف هیختگوان اسووو . این، در واقع، رد و ظشووواظک 

در ]شوخلوی [ جین اُستین اس ت یعنک این  ن وی باید بدین ا ین در  هریسوتو  اایک

هورد، خیلک مند و هیاهش بن بار مکی هوشووومورد پول و هظچون  ون ث وت ب ای دارظده

رک و صو یح باشود. ظویسوندیاظک قویاً بورژوا هسوتند  ن در مورد پول دچار ش مندیک 

 هایشوووان نند  ن فیط اصووولک اخلاقک در رفتار قه ماظان داسوووتانشووووظد و واظمود مکمک

ن ه یز ظمک لک چن میدار ارزا ما [۳۶]«اسووکوای  بک.»یوید  ن دخال  دارد. ریچاردسووُ

های داظین  ون میزان املواک و درهمد امام شوووخلوووی دارد، ولک در مورد اُسوووتین، مک

 اا دقییاً چن قدر اس . داستاظک

[ -طیااکم اا  ]ای اظگلیسوک بود  ن سوولسنظویس ب جسوتنجین اُسوتین هخ ین رمان

فک  و ذ  ا این بود  ن بتواظد ا   یوظایوظک را  ن  داظسووو .اجتما ک را مسووولن مک

های متمایز، مواضع اجتما ک و اقتلادی مشخ ، و همال ف دی متفاوت را بن ی شوخل

ها را با مکالطات و ملازمات سووواختار ی هنبنودی  نود و رابکون  د، اطیونهن م اطط مک

اجتما ک اعیین ظماید. مخال  متکط ان بود و ظف ت داشوو  از  سوواظک چون والت  الیوت، 

« بورگ  ت ین دو»  د و ف دی بود  ن ل یدی ک  ظمک ون بون هیچ چیز جز میام و م اطن ف

 هورداد، چ ا  ن این خاظن معتید بود م اطن ذاااً ب ا یرحماظن مورد اسوووتهزا ق ار مکرا بک

ث وامندان معتید  ]و احسووان و بخشوش[ [۳۷]اشو افک-اسو . او حیییتاً بن الزامات اخلاقک

م باید سووو شووو  ظیک خود را از ا ین بود، بدین باور بود  ن ث وامندان و صووواحطان میا

 ور غاخلاقیات و احلویلات و رفتار اجتما ک ظیک موجن ظمایند. بسیار مهن اس   ن در 
 ند اا این  ن همزمان هن املاک بزرگ ظمک« دارسک»الیزاب  احساس  شن بن  و اعل 

 تار مثالاا از مه باظک او با مسوووتأج اظش و از رفشووونود  ن خادمنبیند و هن مکاو را مک

بن  جا چیزی ای یطًا شطینیوید. در اینزدظک خوبش بن  نوان یک صاح  ملک سخن مک
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یک مفهوم رظسوواظسووک از هریسووتو  اسووک وجود داردت ولک جین اُسووتین در واقع اماس 

هایش دارین موضوووع مسوووتییمک بوا سووونو  رظسووواظس ظداشووو ، و هظچن  ن ما در رمان

 –در اح  اأثی  بورژوازی، اخلاقک شده اس  ای اس   ن، شدههریسوتو  اایک متعادل

های اا بن وسووواا  ج یانی بزرگ  ن اخیل اخلاقکی دیگ ی از یک ظویسوووندهظموظن

 ظاشک از اطیات یوظایون غنا یافتن اس .

د شووود. دیکنز  ن ف زظی بن  لک جدیدی مکرمان در اظگلسووتان با دیکنز وارد دوره

  ف و رف  و ی  اریداک در منجلا  بدبختک اطینفک ی بود،  وااه م ارمند دولتک بک

اظگیز بودظش ه یز ف اموا ظک د. همین اج بن را با سیاهک و ظف ت رظج  ار در  ارخاظن

ودت ی ظوجوان بزادهبود  ن بن وی هیاهک اطیااک  ارا و روشوونک بخشووید. او یک ظجی 

در هورد. هن یوظن  [۳۳]طکسو ظوشتش چیز بهت ی بودت اما س  از  اریاه م  د ستون و ی ین

  دیگ "در ده سووالگک خدمتکار  وچولوی ف زی بوده اسوو ." ن خود ظوشووتن اسوو ، 

هایک بودظد از سوو ظوشووتک  ن ای  دیکنز در هن محیط و های  وچک اظطار انها ظموظنبچن

اواظد رظج پنهان روحن هیچ  لامک ظمک"شوود. خود ظوشوو ، ماظد، دچارا مکشوو ایط مک

 این سووخن هن "رفتن، بیان  ند.ها در شوو ایط هظان ف و مکهم اه با هن بچن را، زماظک  ن

  ن رماظک دیوید  اپ فیلدظگاری او موجود اسوو  و هن در هایک از خودزیسوو در ب یده

ا ین قشوو  بار سوویاه و زی زمینک پاییناسوو  قویاً مطتنک ب  شوو ح زظدیاظک. دظیای جنای 

شوودت  ثی  و پ  از جهل بود، در امام زظدیک دیکنز، ب  اخیل او  ن بن ی  اری اطین

ا سوووید، و از ج م و سوووطعی  فی ا و ظظمک مکا سوووید، از بکغلطون داشووو . از غوغا مک

علن داشتند، ی متوسط اهایک بودظد  ن بسیار بن اطینها ا سا سوید. اینبیچاریان ظیز مک

 یان، و ظگ اظکزدهاین ق باظیان و فلک اوام و اموامش با ی همودلکواسوووکونو دیکنز، بون

ها اا از ش ایط  ار در  ارخاظنپ شوورا ب ای  ود ان اح  س  و  و ستن، ظگ اظک

های اجتما ک، اسواساً در اوصی  این ها، شو ایط  ار روسوسیان و دیگ  شو ارتو زظدان

رذایل ها و حول وی در اموام موارد  رظجی متوسوووط اعلن داشووو . راه]فجوایع[ بون اطیون

هوای بورژوایک بود: او از پوارلموان ظف ت داشووو  و  مییاً بن اجتموا ک بوذل و بخشوووش
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 ن  وجن ظسذی ف هیچا تماد بود، و اا هخ   م  بنهای صووونفک و سوووندیکایک بکااحادین

هیچ سوازماظک در احین اهداف اجتما ک وی اوفین خواهد داشو . این درس  اس   ن 

شوود: ا  مکاا در اصوولاح جامعن بدبینبشوو ی و اواظایک ادریج بن سوو شوو  ظیکدیکنز بن

دیکنز هستند  ن  های مخلو ظخستین شخلی  [۳٩]سومیول پیکویک و ب ادران چی یط ل

ور شگف  اهای او، با هیاهوی بسیار و بنبینین. هخ ین داستانشان را ظمکبعداً اصلاً ظظای 

و وصووواف اظح اف از مسوووی  دوسووو  یک پولهور، ظموایشوووگ  ظف ت از پول در جوامعن

 -های اظسواظک اس   ن احییش از ا ین اوفین مستم ، و احت ام بن ح م  اظساظک ارزا

ری  دو، ی سخ زماظنممکن اس .  -ی  ل  ویکتوریاشده در جامعندر مفهوم پذی فتن
ر د دوس  مشت ک مای هن، و )با بخش پایاظک اصلک و اولین هرزوهای بزرگ،  وچک

های اخلاقک و ده دهند چگوظن ارزاای هستند  ن ظشان مکی ظاامید  نندههااصول رمان

ی زظدیک احمیل شده اوسط ظهادهای بورژوایک داده شده اوسط مسیحیان بورژوا با شیوه

ی بورژوازی ظگذاشووو  اا ]ذات[ منکطن ظیسووو . دیکنز ه یز پایش را بی ون از محدوده

اختلاف و ظاهماهنگک میان هن اصول اخلاقک و خواس  مک اصول اخلاقک خود را بیابد: او

. ی متوسط را ظشان دهدی بورژوازی از اطینی ساختار جامعنی زظدیک مورد مکالطنشیوه

ه یز ظیز مواظنود جورج الیوت ]ماریان اواظس[ دارای هن قام  روشووونفک اظن و وسوووع  

خلووک اداراک شوو مکالعات ادبیات اروپایک ظطود  ن بتواظد بن سووکحک ف اا  از احسوواس و

یابد، در دام اضادهای شدید خود ظیفتد و بن حسن ظیتک اابناک در محکومیتک ب سد  ارایا

هایک همچون د ت   اسوُبن و هقای بالست ود در  ن جورج الیوت در پ داخ  شخلی 

 ظویسظویس بزرگ اس ، یک رمانبن هن رسیده اس . دیکنز یک رمان [٩١]مارچمیدل

ایک اظد از دام موقعی  بورژوهایش ظاشکها، انزها و  ابوساطعکشوخی متوسط  ن اطین

زده از ی اطیووات پووایین و ظف تظوودیوودهاو، هو اسووونوواک از جمووا وو   ثی  و ه 

ا ی نظویس ب جسووتی بالا. جورج الیوت، در بهت ین اث ا، رمانهای اطینهریسووتو  ات

 ی اطیااکهاها، و ا سرداشوو ها و خوااوجهک ب  ظخوتاسوو ، زی ا  ن بن مییاس قابل
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 ی اطیااک خود او بود وزمیننخویش غلطن   ده، ام ی  ن اا حدی ظاشووک از ابهام در پس

ک  ن  وامل -ی ف فک ی وی س چشمن مکا ی، از درای  و روشوناور ب جسوتنظیز، بن

 وی را از دظیای روشنفک ان اروپایک ]زماظش[ رها   ده بود.

ی ویکتوریوواسووو ت زی ا  وون ظویس دورها ین رمووان جیوو  ی اطیووااک، اَّک  منظ از 

مالیااک بود و او خودا در  لکتن بن دظیا  [٩۱]دارپدرا در شوو    هند شوو قک منلوو 

لیسوووک اطیااک، در م دان اظگ منظ همده بود. مُ ابکن با هندیان منج  بن اأثی ات غ یطک )از 

یوک شووواهدا، در میان دیگ ان، راج  د  –جوا شوووده بودشووواغول و دریی   وار در هن

لاحک ظظی   ن بتواظند با اصووک ا  از هنا  و پیچیدهت اأثی ااک بسویار یوظایون[٩۲] یسلین 

ی اطیااک زمیننبن فهن درهیند. الطتن، اا جای خاصووک، این  ن پس« سووندرم امس یالیسووتک»

ییتک خواسوو  موفه مکظویس  لوو  ویکتوریا چن بوده، مناسووطتک ظدارد: ای  ظویسووندرمان

 سوو   ند، باید بن  لاین مخااطان خاصووک، هن یوظن  ن این  لاین در رفتار ظاشوو ان و 

یک  داظین  ن محطوبی شووود، پاسووو  بگوید. مثلاً مکها منعکس مکدهندیان  تابخاظنوام

ظویسووان ب ای اولید ی ظوزدهن، و فشووار ب  داسووتانرمان سوون جلدی در اظگلسووتان سووده

ی ی سوون جلدی، چن داسووتان مناسوو  خلاقی  هظان بوده یا ظطوده باشوود، ظتیجنهاداسووتان

ای بود  ن زظجی ه [٩٣]«ی مودیی  تابخاظنب یزیوده»مسوووتیین قودرت و ظفوذ ] طوارت[ 

  ی مستیل خود را داشهات این مدی ی  سلیینی هنها و ی داظندهبزرگ بود از  تابخاظن

ی لحن، و حال و  ننده، اعیین۱۳٩۴اا  ۱۳۴۲ یورهو بن اور یسووت ده، در بخش غال  د

ن بن صورت پاورقک در مجلات،   هوای داسوتان اظگلیسک بود. دیگ  این  ن، اظتشار رمان

ی مکوالطات اجتما ک بود  ن ی ویژهی ظوزدهن اروپوا  ملک  وادی بود، ظتیجوندر سوووده

ی ن ظوبنب ی اظتشار رمانوابسوتن اسو  بن ایفک از  وامل اجتما ک و اقتلوادی. این شویوه

خود ب  سوواختار داسووتان اث  یذاشوو ، درسوو  هن یوظن  ن مکالطات خاص وی اسووتاران 

ها )مکطو ات هوای  واواهک بود  ون اولین بوار در یاهنامنی اول داسوووتوان ننودهاعیین

ی هن مند  حسوواسووک چون ه ن ی جیمز هن شوودظد، حتک ب ای ظویسووندهای، چاپ مکدوره

هوا مسوووا ول  م بوب بون چیزی اسووو   ن جورج لو اچ هن را ود. اموا اینوضوووع چنین ب
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شده اوسط این های ا مالخواظد. در چارچو  محدوی مک [٩۴]«شوناسوک مطتذلجامعن»

 وامل اجتما ک بی وظک، در بافتار ادبک، موضوووع ظویسووونده، میزان موشوووکافک، و در ظول 

ا  از د. اَّک  ی بیشهووای  ظیمک ممکن اسوووو  پیوودا شوووواحسوووواس اظسوووواظکْ افوواوت

ز. شد اا دیکنزظدیک پ یشوان مک« جنسوک »های  احمیل شوده ب  ظمایش  وجوه  محدودی 

ر اا هیچ اث  ادبک  ن پدر ظتواظد هن را دچنین الووومین ی فتون بود  ن  تابخاظن« مودی»

های مودی سووهن جمع خاظواده ب ای دخت ا بلند بخواظد خ یده ظخواهد شوود و  تابخاظن

ی های بن ف وا رفتن داشووتند. اما پ سووشووک  ن ماینر  ظیمک در شووماریان داسووتانبسوویا

مخلوصًا  –شود   د ارچو  محدودی چن مکشوگفتک اسو  این اسو   ن در چنان چ

 ی ظوزدهن بود  ن احساسات جنسک زظاظنظخستین رمان سده ج ین ا ی اوسط زظان ظویسنده. 

ذی ف ،، در حالک  ن ب رسک جورج الیوت را ظشوان داد )و حتک وجود این احسواس را پ

هن حس، ظااواظک جنسوک م داظن و بیداری سووکسک  [٩۵]از ظا امک جنسوک زظاظن و والایش 

ای یطواً بوا چنوان دق  اطک و، در  ین حال،   اف  و ا تیاد  راسووو    میودل موارچزن در 

 ند و اا کهف ین و خلا  ظمایاظده شووده  ن خواظنده را، ه قدر هن معلوووم، جذ  مخیال

  شد. من و اظتهای موقعی  بن دظطال خود مک

ظویس  لووو  ویکتوریوا ظیسووو ، ولک، بن چند یوظن، ا ین رموانالطتون بزرگ اَّک  ی

ی هزادی او غطکن هاسووو ت و  مدااً ظیز بن خاا  ابهام پایگاه اطیااک وی.ا ین هنجال 

سک ی مسا ل جنبارها  درداظناواظستند هزاخورد  ن مکی هجده را مکظویسان سدهداستان

سوووخن بگویندت در حالک  ن این هزادی در  لووو  ویکتوریا اا هن حد ظطود و ا ز ظگاه 

یسندیان ظویسان و ظوی  ل  ویکتوریا اوری بود  ن یاه ما را بن یاد میالناک ی بن جامعن

اظدازد. بناب این، پیشووونهاد ی الیزابو  مکدوره [٩۶]«ادبیوات زی زمینک»ادبیوات جنوایک یوا 

ز  اه ، اناسووطک میان اک ی اهای ادبک، بنی ارزاحتک ای  از ظظ  میایسوون – نن  ن مک

یک سوو، و دیکنز و جورج الیوت از سوی دیگ ، موجود ظطاشد )زی ا  ن معتیدم این دو 

 دهین.  ن اک ی اختلاصمابیک این فلل را ب –ا  از اک ی بودظد، ظویسندیاظک بزرگ
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 ی مسوتیین و صوو یحک اس   لین، حملنبازار خودف وشوکبهت ین رمان اَّک  ی، یعنک 

ی ظوزدهن. اک ی در این داستان با ا سین و اوایل سده« ی خو جامعن»اصوول حا ن ب  

ی شووخلووک درهمیختن و شوودهای  ن در هن دورظگک با منافع محاسووطنهمیزی جامعنرظ 

 نوان رالعملک ب ای موفیی  یشووتن اسوو ، و در  ین حال، با خلن زظک بناطدیل بن دسووتو

ها را بن حد ا لا دارد، و ظیز ظشان دادن این  ن شوخلوی   اظوظک داستان،  ن این ویژیک

ظجام این شووود، سوو اچگوظن زن مذ ور در اث  اف اب با ث شووکسوو  و سوویوب خود مک

اظک را  ن اصوووول بنیادین هن را مکابن یوذارد  ون جامعن  سووومکداوری را در ب اب  موا 

درسوووتک مورد قضووواوت و محکومی  ق ار  نند، بنخویش دظطوال مک ب داشووو  منکیک

ای هاظد. ظخسوتین داستاندهدت و این همان اصوولک اسو   ن قضوات خود ظیز پی و هنمک

غی   ک  میان ظفع شووخل یای ای یطاً وسوواسوک بن رابکناک ی ظشوان داده بود  ن وی  لاقن

باز داسوووتان ]یعنک ای چون قه مان زیطا و حین  ت ین،اخلواقک و موفییو  داردت در رموان  

 یظموظن -ای متعلن بن بخش اول ق ن هجدهن اسووو   ون خودمتکار مهماظخاظن - ت ین[

و پ ستش ظفع شخلک، زظک اس   ن با  شتن  ا لایک اسو  از زظدیک غی اخلاقک  زشو 

ی خود ازه ن حالا بن اظد -اا د با فاسن پولدار و موفن قطلکشوه ا، بن این امید  ن بتواظ

ت [٩۷]شوووودازدواج  ندت اما او  ن قاال اسووو  در پایان ا دام مک -وجدان اسووو  او بک

 ند، و یویک  ن داسوتان اوری اسوو   ن بن صوورت یک هشوودار وحشووتناک جلوه مک

ارای خود  ت ین د های اک ی اا حدی دسوتخوا ابهام و هشوفتگک اس . ای چناظگیزه

ن ظگ اظک ب  دارد   ننده ظیس ، داستان، اما لحظااک را دریوظن خلل  ظیکوی جط انهیچ

دهد. در فلوول پنجن اراذل بن اف اد محت م ظمایش مک ظویسوونده را در اشوواره بن شووطاه 

  نند ای  اراذل را از امامکظویسووان ما اشووتطاه بزریک مکبدون شووک داسوتان»ظویسود: مک

ی جا انها ظکتنو در این –اظد ها چنین   ده نندت هنا ل اظسووواظک  لکی  مح وم مکخلووو

رسوود این اسوو   ن، در امام مسووا ل مهن خلوووصووک زظدیک، اظگیزی  ن بن فک  مکغن

، و رفتار با دوستان، و غی ه، اف اد رذل اا چن حد  ا سنا ک بن اف اد [٩۳]احساسات اظتزا ک
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 ند و اک ی در پایان  تا  لحنش را  وض مک ولک«  وار شوووطواهو  دارظود.درسووو 

 ظویسد: مک

هدف ظویسونده این بوده  ن، با دق ، ه  شوخلیتک را، جز هظان  ن بن غای  پس  و 

شو ورظد، از ماج اها حذف  ند. این  ن وی بن امامک در این میلود خود ظاموفن ظطوده، 

هیدت و ظیز از را داشتن ب  مک شوانها  ن وی بخ  دیدناز خواظدن ب خک ظیدهای روزظامن

  ده و هن را یکک از «  ت ین»ها از رمان ای  ون ظیودهوای این روزظوامنسوووو اسوووتفواده

اظوود. ب ای مؤل  بسووویووار ا ین هثووار مع فک   دهو غی اخلوواقکا ین هورا ین، ملووالخووام

، تنهاس  و یست ا یاف ننده اس   ن دریابد چنین  یایدی در همن جا س  زبانخشونود

رو بن افول اسوو  و در شوو ایکک  [٩٩] ند  ن  لاقن بن ادبیات جنایکزی ا او را متیا د مک

اخلا   حاضووو  و موجود در ب اب ا را اور  امل، ضووودّ  ون ظواقود  مکطو ات   مومک، بن

ن چنان   -خورد ار و صوودین از این  ار یکن مکلاپوشوواظک و پنهان   ده، ف د درسوو 

 ند. استفاده ا لام مکجای  خود را بن بیان درس  و  امل از سو بن و خشن و اظزجار  -باید

، و شوکک هن در این مورد ظیسو ت ولک ظویسنده هسوتنداخلاقک های قلون غی شوخلوی 

ی ی ما، ذهن م دم، در اث  شیوهف واناظن امیدوار اس   ن پایان  ار چنان ظطاشد. بن  ییده

ه بود و لازم بود  ن دارویک اجویز شود  ن با ث هلوده و مسموم شد ،حا ن ب   ار ادبک

 استف اغ  لک سن ی دد اا پس از هن رفتار و  ادات بهت ی ایجاد  ند. 

 اه  شووود.  [۱١۱ی ف یزر]در مجلن ۱۳٣۳ -۴١های ی سوووالدر فاصووولن [۱١١] ت ین

وی ایش  ۱۳۵۶را چاپ   د  ن در سوووال  [۱١۲] ی لیندونبَّ بخ  ۱۳۴۴همین مجلن در 

جا مشکل بن چاپ رسید. در این [۱١٣]خاا ات جنا  ب ی لیندونجدیدا اح   نوان 

 اًزبل اس ،  ن داستاظش را بن زباظک  اه  باز ی یک رذل حیناخلاقک حتک حادا  اس . بَّ

رون دیوید  ن اظگار  لمات از . مؤل  اوری سخن مکیویدصوادقاظن و خودستایاظن مک

 [۱١۴]جاظااان وایلدهیود، هموان یوظن  ن فیلدین  در ذهن خود قه موان  منفک بی ون مک
سوووادیک مخوال  ج یان اج ا   ده بودت اموا در هموان حوال  ون قه موان فیلودینو  بون
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 ای راهید و امایل دارد  ن ه  ظول وسوووسنا سوتاظداردهای اخلاقک رایج بن ح    در مک

ک یا ه  ظول ظزا   اظدازد  ن ظو ک ضع  اخلاقک اس  و باید بگ داظد و در مسی  مه باظ

ک متعارف ی اخلاقدر ب اب ا پایداری شود، ا ز سخن یفتن قه مان اک ی غالطاً بن شیوه

ی اوری  ن ظمایشوووگ   یاشوووک و  لاهط داری اوسووو ت و ظیشووونو ق اردادی اسووو ، بن

ک وی را با زظش، زماظک  ن او ی او را ب ای ازدواج با ث وت، و رفتار وحشتناخوظس داظن

 ند و حکن داستاظک  املاً هموزظده و قابل قطول هایش را الواح    ده، ب ملا مکو پول

ی م د»ی دیگ ان در اخ ی  ی شووو وراظنی ظیشوووناا ظتیجنی پایاظکرا دارد  ون فاجعن

 نتاسو . اداوم این لحن سوخن در سو اسو  داستان  اری ب جس« ، انها و فیی شوکسوتندل

 ند اک ی در مورد وا نش ای اسووو   ن در  ین حال یاه روشووون مکاسووو ، و ظکتون

 بیند  نلحن اخلاقک مکمئن راوی ظگ ان اسووو ت بن همین دلیل، لازم مک خواظندیاظش بن

 در حاشین اشاره  ند  ن ظطاید بن صورت  اه  اقوال بَّ ی بها دهند. 

اُپ ای سوووا ل    ن جان ی ک در   د؟ هیا همان هدفک را داشووومک واقعواً اک ی چون
  د؟ اا ظشان دهد  ن زظدیک متیلطان و اطهکاران ذاااً افاواک دظطال مک [۱١۵])اُپ ای یدا،

رسووود  ن دسووو   ن یاه این یوظن بوا زظودیک اف اد محت م والوامیوام ظودارد؟ بن ظظ  مک

از »د، دهمک وی داستان را چنین ظام  ت یناظدیشویده اس ، ولک ظن همیشن. در پایان رمان 

ها ای اج ا شده، و اینی رذال  ساده و روشنک اس   ن اوسط  دههغار اا پایان، صحنن

، با این حال، در جای دیگ ی بن داشتن «ه یز بن سووی ]فهن و[ احساسک ظیکو راه ظط دظد

 ند،  ن در حییی  شوخلیتک  املاً شورشگ  اس . بن  ت ین اق ار مک« ی مطهمک لاقن»

ای هن بن بَّ ی شک  لاقنواظس  چنین احساسک را بن  ت ین داشتن باشد، باید بکاای  مک

واظنده خ ب ی لیندون،داش . در َّا  از هن، بن ب کک )ربکا، شارپ مکلیندون، و، حتک بیش

ای  ن در هن بَّ ی، شووود بن این  ن شووک  ند در مورد اخلاقیات جامعناغل  هدای  مک

دارد )ه چند  ن ظخ یده اسو ،، امکان صعود و پی وزی هنگامک  ن پول و لطاس خو  

بازار خودف وشک اا وخین اسو  سویوب  ند. در هن داشوتن باشود، و ه یاه وضوع مالک
زی دهد  ن جامعن چیچنین شوکک بسیار ف ایی ا  اس : خود  نوان رمان بن ما هشدار مک
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 ند کزماظک ایطیح مهای بکک  ا دسوو  را انها ظیسوو  جز بازار خودف وشووک. جامعن ا فند

یوظن  ا  موارد همان نندیان ظیز در  املاً بیششووووظدت و خود ایطیح ن ظیش ب  ه  مک

شان، از هیچ ظظ  افاواک های اصولک نند  ن غی  از موارد مالک، رفتارها و رواجلوه مک

 هاای، هن یوظون  ون ایتوالیوایکا ین ام  در چنین جوامعونبوا ا فنودهوای بکک ظودارد. مهن

 - اه ی خوا پوا داشوووتن باا -[۱١۶«]فواره اوظوا بلّوا فیگورا»یوینود، در  طوارت مک

د ق ار ی شود جامعن هدم را بن خاا ا اح  پکخلاصن شده و انها جنایتک  ن با ث مک

 دهد شکس  در همین  ار اس . 

ا در ر بازار خودف وشکهای اک ی )اا هنگامک  ن معمای م بوب بن ظخسوتین داسوتان

قسم  منتش  شد، م بوب  در ظوزده ۱۳۴۷-۳های سالاین اث  ظخستین بار در  -یی دب  مک

ی او بن جامعن و ظیز بن اش ار و اطهکاران هن. ای  جامعن چنان ی میان حملناسو  بن رابکن

ی خاظوادیک بالا و منابع مالک )و یا حتک فیط بدون اسووو   ن ف د فاقد اصوووال ، ریشووون

ظد انها با  لاهط داری و دورویک یذران  ند، پس جامعن اطهکار اسووو ، و ما دومک، بتوا

ن قااعاظن ای در داستاظش قه ماظک بیاف یند  باید اظتظار داشتن باشین  ن منتید چنین جامعن

 لین ا سووتاظداردهای هن جامعن بشووورد. ولک هیچ یک از قه ماظان منفک اک ی اصووول و 

پذی ظد و  لاه جامعن را با امکاظات و ها را مک نند: هنمکا سوووتواظوداردهای جامعن را رد ظ

» ا ر اابازار خودف وشووکدارظد. بسوویار معنادار اسوو   ن اک ی های خودا ب مکسوولاح
رغن این اوصووی ، یاهک بکک شووارپ  خواظد و این  ن،  لکمک« داسووتاظک بدون قه مان

ند ظماید، ه چورت قه مان مک ار، ایزهوا ]و زیطا[ را بن صبسویار خودپسوند، ظادرسو 

 ننده پ یده و پا دامن، ولک  سل ن قه مان  اه ی رمان هملیا اس   ن زظک اس  رظ 

 های اک ی حتک ب  خودا روشوون ظطوده و یا شووهام  بینش روشوونو معمولک. یا اظگیزه

شووود اا خود را ظداشوتن. در ظخسووتین دو فلول  تا  بکک بن  نوان یک ق باظک ظموده مک

و حتک در فلل دهن، وقتک  ن « او دچار شومک فی  زودرس شده.»دی منفک و اطهکار. ف 

 پذی د  ن: اس ، خالیش مک [۱١۷]س خدمتکاری در  و ینز   اولک
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اواظسوو  سووخنک ای از خودخواهک در محاسووطااش پیدا شوود، چن  سووک مکای  ماین

و  ؟ دخت ک  فاقد دوسوو اوجین بوده اسوو او  املاً قابل بگوید جز این  ن دوراظدیشووک

من در این دظیا انها هستن. هیچ چیزی ظدارم جز هظچن  ن از  ار خودم بن »یوید: یاور مک

هیدت و وقتک  ن این هملیای فسوویلک  لپ صوووراک،  ن ظلوو   یل من را هن دسووتن مک

و وضووع مکمئن هن رویش، ربکای بیچاره  ظدارد، ده هزار پوظد پول دارد، و یک خاظواده

 « فیط خودا را دارد و  یل و شعورا را  ن بن هن ا تماد  ند.... 

ا ین ف د و شخلیتک  اردان، جال  و قابل اس ، و م اا ، زی کبکک در داستان بن

ان ب د  ن ق ار ظیسووو  بکک قه م ند، یاه از یاد مکهوا فک  مکچون اک ی بون این ظکتون

این رمان ای چن داستاظک اس   ن » یوید:ی او مکبارهام درداسوتان باشود. در فلول سک

قه مان م د ظدارد، دسووو   ن بگذارید اد ا  نین  ن قه مان زن دارد. در قشوووون ب یتاظیا 

 ها وشوووود  ن در ب اب  دودلکای، حتک خود دوک بزرگ، پیدا ظمکدیدههیچ م د جن 

  در ای [۱١۳]«ا  از زن ملوس و س سخ  هجودان باشد.سو دا  و متینها خوندشوواری

ینین  ن بکک در بجا انزی ظهفتن اسو ، ستایش بن اعدیلش شتافتن اس . ظیز، وقتک مکاین

شنوین ی پیشنهاد ازدواج اس ، مک ار ب اظگیختن و راظدن شوه  پولداری بن سوی م حلن

ای معمولاً  ار مادران اس ت ولک چون بکک مادر ظدارد،  ننده ن چنین ح    اح یک

  ر را اظجام دهد.خودا باید این  ا

باظوی ویژه در فلل یکن، ظافک این اس   ن زظک معمولک، یعنک هملیا، قه ماناک ی بن

ی باظوی داستان ظیس ، ظیازی ظیس   ن در بارهچون او قه مان»ظویسد: داستان اوس . مک

صووودا بن او بن صوووورت وولک در فلووول دوم بک سووو « شوووخ  او اوصووویفک ارا ن  نن.

 ند. ای یطاً اظگار  ن یاه اک ی از زبان بَّ ی لیندون سخن اشاره مک« باظوی اث اقه مان»

زظد. در فواصوول ظامنظن ظیز خکاهای بکک، بن شووکلک یوید و یاه ح ف خودا را مکمک

ه یز ظدیدین »خواظد  ن، شووووظد. در فلووول دوم، خواظنده چنین مکرحماظن، فاا مکبک

و مستم اً  –رفتارا در مورد ف زظدا ظیز ظایهان « ار ظیکک ب ای  سک اظجام دهد.بکک  

یز و ب اظگشووود. من این را پ سووشرفتاری بسوویار زظنده و ظف ت بار ظموده مک -بعد از هن
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ا  را بیش ای اس   ن اظگار اک ی بککداظنت ماج ا ای یطاً بن یوظنبسیار غی قابل قطول مک

ن اک ی ی دیگ  این  خلن   ده اا یک زن ش ور و اطهکارت ظکتن بن صورت یک ق باظک

 س و دوسو  را در حال الاشوک قه ماظاظن و قابل ستایش و ظیز در مطارزه قطلاً این یتین بک

بار ای  ن س اس  ش ارتب ای  س  موقعیتک در زظدیک ظشان داده بود، هن هن در جامعن

ملن ی هن روز حهای جامعنا  بن ارزابیشاسووو ت ظیز یویک  ن اک ی بن دلیل این  ن 

 منظور جط ان این ام ، در ند، اا بن خود اَّ مال جنایتکاراظن،  مک ا سووویده اسووو . بنمک

بن  دهد،  نم احل ظهایک داسووتان، یک رشووتن ا مال و رفتار خشوون را بن بکک ظسووط  مک

ن شود،   شناختاسو   ن باید میل« بکک» ند این اور دریابد  ن اا  مک مکخواظنده

ظن جامعن. پیشوونهاد  جی  ظامسووتیین اک ی در اواخ  رمان، بدین معنک  ن بکک بوده  ن 

شود  ن ظاشک اس  از همان را مسموم   ده، در ظظ  من این اور فهمیده مک« جُو س دلک»

ماظد. در رمان جاهایک هن هسووو   ن ظگ اظک. این  مک بن یک ملودرام  املاً ظاممکن مک

کک اواظد بخشنده باشد. او ی نین بکک، زماظک  ن منافعش در خک  ظیس ، مکما حس مک

 -ی مخفک خود بون خود، و بوودون هیچ اظگیزه – ون از ظوادرا ین اف اد در رمووان اسووو 

دلک   زیز متأسوو  شووده اسوو . یوید  ن اا چن حد ب ای بکمک کا رب"هب ویک هقای سوو 

دلک، م د بسوویار مه باظ»)بکک، یف :   ک بود. واقعاً متأسوووفن  ن راه خکایک رفتنهقای سوو 

 ن هیچ ارزا و ا تطاری ب ای  [۱١٩]او این ح ف را با اامینان خاا  بن رادون "«اسووو .

ظد. مجددًا، در ز ند، مکا تنایک مکصط اظن بن ح فش بکاحسواسات ربکا قا ل ظیس  و بک

ی ربکاسووو ، او را ،  ن حالا خواه خواظده«ل یدی جین»خواظین، وقتک  ن مک ۴۱فلووول 

اشووک را بن  در ب  ی فتن بکک بن ا ییک»ی ف . راسووتک اح  اأثی  ق ار بوسووید، ربکا بن

 بخشظدرت زین داظین بسیار بن ن همچنان  ن مک –هورد های ماج اجوی ملوس چشون

 « شد.ی او مکچه ه

ن  ن از متای شوینت در ب یدهبسویار بن  اظون اخلاقک داستان ظزدیک مک ۴۲در فلول

 خواظین: ارزا ظیل دارد چنین مک
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 ی روسوتایک بودن سوخ  ظیس . فک زادهزن یک ظجی »  د ربکا با خود فک  مک"

اوظستن شدم. مکاوظسوتن سوالک پنج هزار پوظد داشوتن باشون، زن خوبک مک نن این مکمک

ر رو ی مهد ودک واسووون خودم بگ دم و قدم بزظن و زردهلوهای روی دیوااوی محوان

ها رو های خشووک شوومعدوظکهای اوی یلخوظن را ه  بدهن و ب گبشووم م. یل و ییاه

ها سوپ شون چکوره، و واسن فیی بیچارهها بس سن رماایسناوظسوتن از پی زنجدا  نن. مک

وظد از سوووالک پنج هزار پ -  اوظک ]ب اب  دو ظین شووولین  یا دوازده و ظین پنس[ بخ مظین

ا  ب م و با اوظسوووتن حتک درشوووکن سووووار شووون و ده میل اون ورشووود. مکچیزی  ن ظمک

ها شام بخورم، و لطاس مد پی ارسال رو بسوشن. ب وم  لیسا و روی ظیمک  بزرگ همساین

وابن، الطتن ای  ها بخام را پایین بکشن و پش  پ دهفامیلک بشوینن و بیدار بموظنت یا روس ی

اوظستن بن همن پول بدهن. این همون  ارین  ن   دم. این فیط پول داشوتن، مکام ین مک

  ننود. بن ما بدبخ اا افتخوار مک ننود و بونهوا و اربوا  احضوووار روح مکخوانزاین 

ما یک  های نند. این بن بچن ار  ن هیچک ظدارین با ا حن ظگاه مکهای معلوووی بیچاره

چن اظد و ماها رو این بباز و بخشندهودل نند دس اسوکناس پنج پوظدی بدهند، خیال مک

 ن  داظد  ن او حن داردو جز ربکا چن  سک مک« دوظند.یی  مکظداشوتن باشوین مستحن اح

ی پول و ث وت اسووو   ن بین او و یک زن هیا مسوووألن فیط مسوووألن -این اور فک   ند

د بگوید اواظ ند؟ ای  وسوسن را هن در ظظ  بگی ین،  ک مک ار اختلاف ایجاد مکدرس 

ر و  ال ظتواظد هدم را درس اا بهت  اسو ؟ ای  یک شوغل هسوان و پ پو ن از همسواین

 ن سووواره از مهماظک  طا  ب ه   ند. شووه داری ن حفظ  ن مکباصووداق   ند، دسوو 

ایسووتد اا یک رون م غ  ش ب ود. بن او ی سوونگک بدهید اا ی دد، وسووط راه ظمکب مک

ار و یوظن افکرود. بکک خودا را با اینبطینیود  ون چکور یوک ظوان درسوووتن را  ش مک

داد و ظیکک و بدی جهان را در ا ازوی ایسوووین و اعادل ها اسووولک مکموقعی  یمیایسووون

  "یذاش .مک

دهدت مؤل  اما این فیط بکک ظیس   ن خودا را با چنین افکار و اشارااک اسلک مک

یوید ممکن اسو  حن  املاً با بکک باشود و افکار او را اوسعن و اوان اسو   ن دارد مک



 

 
 

 فریبرز فرشیمی / ترجمه یْچِزدِدیوید  35

یوید این اسو   ن اعداد  مک از اف اد هستند  ن اک ی مک چن  ن  اه اًبخشود. هنمک

اظد، ولک، ب ای ا ث ی   ظین، رفتار اخلاقک سوو شوو شووان، ذاااً ظیکفارغ از وضووع مادی

ا  اف اد از سوووازد. چون چنین اسووو ، بیشچیزی اسووو   ن جامعن و شووو ایط هن را مک

ک یا سوو شووتط، درجه  ظیکی شوو ایپاین نند و بعد ب ی اخلاقک  خنثک شوو ول مکم حلن

یابندت بناب این یی اا ین اختلافات میان م دم اختلافات اخلاقک ظیس ، خلاف هن احول مک

شووناختک اسوو ت و، در حییی ، این  شووش یا یی ایک و ف دی  های روانبل  ن افاوت

ا ین ارزا ب ای ا سووین و اوصووی  اسوو . بناب این شووخلووی  اسوو   ن واجد بیش

ا، ا یان هامامک اطیات بارون»ن مثل هقای پی    اولک ) ن در میان هایک داریشوخلی 

ا  از ما  و بدظاا ، مکارا ، خودخواهو اشوو اف و اف اد  ادی اظگلسووتان، پی م دی ف وماین

یس ، مثل م«،یذرانانطل، بد نن، و  یاا و خوا)»، مثل جو س دلک «،شود.او یاف  ظمک

 و رادون«، ، بک ظزا   و زمخ ، ظاسووساس، لامذه پی زن دظیاال ، خودخواه)»  اولک 

، اای ظظامکهایش، دارودسووتندر دظیا هیچ فک  و ذ  ی ظدارد جز اسوو »  اولک ) ن 

،  ون، الطتون، در  نوار خود  بکک، هموون خوالن قودرت حیییک «،ااو بوازی شوووکوار رفتن

اری داظایک سوو ش ها، بکک انها  سوک اسو   ن حیییتاً هوا واظد. و، در میان اینداسوتان

 دارد. 

 ی بهای اح ک اجتما ک: اظسانبارهبازار خودف وشوک، بن اعطی ی، داسوتاظک اسو  در

بختک دارد  ن در این دظیا ب هید، ای  واجد داظایک و زی  ک باشد در اشخی  میان هظچن 

ین اداظد، و  ند ارجمند اس  و هظچن  ن حیییتاً ارجمند مک ن جامعن ]هشوکارا[ اب از مک

وی « فهمدظ»ی  افک شواظس داشوتن باشد  ن  سک  ن ف د در اظجام ا فندهایش بن اظدازه

« ظادرسووو »ها را ی محت م هن ند  ن جامعندر ملوا   ام مکابن همال و اهدافک  مل مک

. هن [۱۱١]ا لام   ده اس ، ولک همین ف د در خلوص بتواظد هن ا فندها را بن  ار بزظد

در هن  ای را  نرود، واقعی  سوواختار جامعن]اطیااک[ اجتما ک بالا مک  ن از ظ دبان ا قک

ال  باید دارد. اموا جامعن میل ظدارد  ن لو ب ود، پس ف د جاه نود فواا مکصوووعود مک
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. جای  ند فاا ظکندی هن  مل مکیک را  ن ب  پاینخیلک موا   باشد  ن اصول پنهاظک

هووای  لووو  ی رمووانهووای  موودهز مووایوونشوووگفتک ظوودارد  وون دورویک و ازوی  یکک ا

هورد، و هن بکک را بن یاد مک[ ۱۱۱]ویکتوریاسووو : هدم هن هقایان پکزظی  و بالسوووت ود

، زی ا ظویس بزریک ظیس ی دیکنز یا جورج الیوت رمان)ربکا، شارپ را. اک ی بن اظدازه

ر ا. اما دظون ظی وی  ظین اخیول دیکنز را دارد و ظون زی  ک  مین اخلواقک جورج الیوت ر

ید، یوا از هن ه دو حییی  را مکمورد اح ک اجتما ک ق ن ظوزدهن ]اظگلسوووتان[ دقین

 هرزوهای بزرگاا پنهان  ند. فیط در حتک ای  بکوشووود حییی  را از خود و خواظنده
رود. اما انز و بازی اسووو   ن دیکنز، از م زهای موضوووول یادشوووده، از اک ی ف اا  مک

مج م سوساسوگزاری پس ک  اری  سالمک را بن یک جنتلمن  شوود  نروزیار با ث مک

اطدیل و دیکنز را دریی  ظو ک احسواسات بااناً متناقض  ندت و این ام  احلیل اطیااک را 

 های اجتما ک  ن، همچنان ند. ادبیات اروپا پ  اسو  از الواوی  ظو یسندشوواریا  مک

 یظظ  ظویسووونده و خواظنده  ن دیدین، از سووووی اطیات بالا هدف انز و امسوووخ ظد. در

ی متوسط حیییک، اما، ارایا و ا قک ظو ک شایستگک بود، و سیندرلا استحیا  رسیدن اطین

سمیول ریچاردسون هن این استحیا  را  پملای اا را داشو ، چنان  ن رمان بن شواهزاده

 ن  ظویسوواظک مثل اُسووتین و اک  ی،ب ای رمان .خود رسووید [۱۱۲]یزادهداشوو  و بن خان

ک ی متوسووط اظد های بسوویار یوظایون، ظسووط  بن موضووع اطینه دو، ای چن، بن شوویوه

ی موقعی  و اح ک ها،  ن بازاا   نندهظگ یسوووتنود، رفتوار شوووخلوووی دار مکزاویون

 نوان روشووک در  شوو  اجتما ک اسوو ، چندان موضووول اأیید یا محکومی  اخلاقک، بن

 تما ک ظطود. های اخلاقک در پس پش  ساختار اجواقعی 

 

 های مترجم یادداشت
ی مت جن اسوو ، جز غال   طارات اظگلیسووک و لااین. منابع مورد ها افزودهاوضوویح: امام مکال  داخل قلا 

 سووکف هن  هم اه ادبیات اظگلیی من  لاوه ب  مکال  و منابع فضووای مجازی، ازجملن ب یتاظیکا، و اسووتفاده
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داریوا هشوووری، ب خک  ف هن   لوم اظسوواظک،ی ماریارت درابل، چاپ داظشووگاه ه سووفورد، و وی اسووتن

 شان اهمی  چنداظک ظدارد. منابع ااریخک  ادی هن بوده اس   ن ذ   ظام

. Literature and social mobility by David Daiches[  نوان اصلک میالن چنین اس : ۱]

اری  و ا جواظ  ند در اح   نوان بن مجمو ن میالااک اشووواره مک در بند اول، ا پایین ی میالن،ظویسووونوده

ی لو اچ، شتن، ظوااری  و هیاهک اطیااکهای م اطط با  نوان بحثبن «زاروام ایستوان » ن  اطیااک کهیاه

 ی د هورده اس . ن زظده یاد محومد جعف  پوینده هن را ا جمن   ده، 

[۲ ]Geoffrey Chaucer (۱۴١١ - ۱٣۴١،. 

[٣ ]Faerie Queene بن زبان  ای حماسووکمنظومن ،منتشوو  شوود ۱۵٩١ابتدا در سووال  ن ، پ یان یملکن

شووود. این اث  بن دلیل ف م خاص هن اسوو   ن شووامل شووش  تا  مک ی ادموظد اسووسنسوو اظگلیسووک و ظوشووتن

اران یا شووهسواوجن و هغازی  سوطک شوع ی اسوسنسو ی اسو . منظومن در پک ب رسوک فضوایل اخلاقک قابل

های مفهومک متعدد دارد. در این اث ، سلوک و راه اس   ن لاین هاس . امثیلْ ملالح  ار اصلک هنشووالین

   .های اخلاقک و اظضطاب در  اظون اوجن اس زادیان، ش افتمندی، ارزاو روا زظدیک ظجی 
[۴ ]courtly love «جا هن را بن صووورت  شوون ظا  متعهداظن هن ا جمن  ن در این « شوون شووهسووواراظن

ر این یی د. دی او شکل مکی وفادار بن شاه و ملکنام،  شویک اسو   ن میان یک شوهسووار یا شوالین  ده

ند و بدین    مکشهسوار )شوالین، از اماس جنسک با باظویش،  ن همس  شاه اس ، اجتنا غی جنسک،  شون

 یبا دظیا ای اس  ویذارد. چنین  شیک افساظنا ای  رفتار و منشوک در اوج اصوال  و ش اف  بن ظمایش مک

  ین – ) با بازی شون  اظ ی شهسوار ظخس ی  در فیلن ویواقعک اراطااک ظدارد.  شون لاظس لات بن یو نن

 عاص م ادبیات در. اس  هن یب جستن یظموظن، هرا  همس  اورموظد، جولیا و شوهسووار، یی ، ریچارد هرا ،

  .باشد ظا  و پاک  شن همان جنس از م جان بن ه ل داا  شن شاید فارسک
[۵ ]butler 

خواظدظد  اه ًا چون لطاس ک مک[ پسو  ادوارد سووم و ب ادر جان یاوظ  )ظک. پایین،. این شاهزاده را بل۶َّ]

  پوشید!رزمک و زره سیاه مک

[۷ ]Dilectus Vallectus Noster  

[۳ ]John of Gaunt  دوک لنکست  و پس  ادوارد سوم 

[٩ ]Troilus and Criseyde ی حماسوک و  اشویاظن.  شون ا  ویل س )م د، و   یسیده )زن، امنظومن

ه  نند.   یسیدیی د و دو  اشون وفاداری ابدی خود را بن هن اب از مکهای ا وا شوکل مکدر ج یان جن 

 ، ب ای«ا وی»ی اس ایّ شوود  ن او را در ج یان معاوضناهل ا وا. ولک شوکسو  ا وا با ث مک اسو ک زظ
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ی ین ا ین ظموظن ند و بدی یوظاظک اراطاب پیدا مکمعاوضون، بن یوظان بف ستند.   یسیده بعداً با یک رزمنده

 شود.مک وفایکظخستین بک

[۱١ ]Boethius  ی پنجن اا شووشوون میلادی، در  ین حال تیوس )سوودههظیسوویوس مالینوس سووورینوس بو

ل یدی »و  را بن صووورت یفتگو بین خود« بخشی هرامجان فلسووفن یا فلسووفن هرام»فیلسوووفک بود  ن  تا  

)باظوی فلسوفن، ظوشو . باظوی فلسفن با بحث و یفتگو با بو تیوس در مورد ماهی  یذرای شه ت و « فلسوفن

 ، ، و این  ن ب ا ی"واقعاً امن باشووود، اا زماظک  ن بخ  او را رها  نداواظود هیچ  س ه یز ظمک"ث وت )

 ند دهد و اد ا مکخواظد، او را اسوولک مکمک "یک خی  حیییک"فلسووفن هن را  باظویظهایک امور ذهنک،  ن 

هید و فضیل  واقعاً امام هن چیزی اس   ن دارایک شخ  اس ، زی ا  ن خوشوطختک از درون بن وجود مک

 .افتد  اغیی  در بخ  و ث وت بن خک  ظمکدر اث

[۱۱ ]The Canterbury Tales جف ی چاوس ا ین اث  مع وف. 

[۱۲ ]auctoritee  .بون معواظک یوظوایون  م جعی ، مؤل ، ... ظک ،The Oxford Companion to 

edited by Douglas GrayChaucer,   
[۱٣ ]fabliau ی زشو  و زظنده در قال  شوع   ن یاه بن مسوا ل سکسک هن یوظنحکایات مضوحک هزل

 ی متوسط م بوب اس . ا  بن اطینزد و بیشپ دامک

[۱۴ ]Breton Lay/Lai 

[۱۵ ]Lollards ظظ ات «زیستکسواده»ی چهاردهن، پی وان اصولاحات مذهطک و مطلغان لالاردها، در سوده ،

 وار، و غالطاً هن شوالین بودظد. )از متألهان  ااولیک رُم،، و ا ز زظدیک مسیح« جان ویکلی »

[۱۶ ]John Ball  م. جایک در اا اف  ۱٣۳۱زیستک )لالاردی،  ن در سال شویشوک از پی وان جنطش ساده

خواظد. این   د و بی  مذ ور را ب ای هظان مکلنودن دهیواظان را بن اظیلا  ب ای ایجاد مسووواوات د وت مک

ایان پ  طارت بخشوک اس  از قکعن شع ی  ن بعداَّ بن صورت لالایک درهمد و دهیاظان اظگلستان را در حوالک

سوواز شووورا و سووسس اظیلا  ضوود فئودالک اظگلسووتان، پس از ق ن چهاردهن میلادی متحد   دت ابتدا زمینن

های م گ سوویاه در اث  اا ون، شوود. رهط ان قیام از جملن، راب ت  یو، هبل   ، جک اسووت او، اامس سووال

ظیلا  دهیاظک هذا ااکن شد. معا ین اشوکال ی دن زده شودظد و اایل  اکنبن فجیع "وات اایل "ف ینگدون و 

 پایان فئودالیسن را در اظگلستان رقن زد. 

[۱۷]by William Langland Piers Plowman 

[۱۳] villeinage ر یتک-بندیک. ویلو ن ر ی  وابستن بن زمین بودت اقتلاد زمین  . 

[۱٩] pardoner ف وا هم زشگ  یا هم زا 

[۲١] Flemyng/ Fleming  هوا م دموان سوووا ن هلنود وبلژیک و لویزامطورگ فعلک یعنک فلمینو

فلاظدرز و پارچن بافاظک ماه  بودظد. هظان مداک بود  ن وارد اظگلسوووتان، و، هن یوظن  ن از حکای  چاوسووو  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198117650.001.0001/acref-9780198117650
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198117650.001.0001/acref-9780198117650
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198117650.001.0001/acref-9780198117650
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قیام   دظد )قیام وات اایل ،  ن  لاوه  ۱٣۳۱ا ت اض دهیاظان شووده بودظد. دهیاظان در سووال هید، با ث ب مک

   یلز، جک است او و جان بال از رهط ان هن بودظد.ب  اا

[۲۱  ] 

 
 
 

 

ر بن جاظو« روباه»همده، ااری  و افسوواظن در هن همیختن اسوو .  هاراهطنحکای  د اخوان در این قکعن،  ن در 

حال  در  ین« جک است او»اظد. ظکتن این اسو   ن هشوفتناشواره دارد  ن م غک را دزدیده و ا نون اهالک ب 

 ، هن بوده. ۲١یکک از رهط ان قیام دهیاظک )ظک یادداش  

 

[۲۲ ]social ambivalence   

[۲٣ ]Thomas Hoccleve (۱۴۲۶- ۱٣۶۳شا   اظگیسک ، 

[۲۴] Lydgate 

[۲۵] Bury St. Edmunds در جنو  ش قک اظگلستان 

[۲۶] John Skelton 

[۲۷]The Goliard  جوان بودظد  ن در ی د و دوره   دهاحلوویل شوویشووان  موماً ها یا الطنی وهک از

مخلوووصوواً ن لااین اشووعار انز و هجو و بدر ف اظسوون، هلمان و اظگلسووتان اروپای ق ون دوازدهن وسوویزدهن 

هایک  لین روحاظیون سوو ودظد. اما در مواردی هن بن سووخ ینهایک در سووتایش  شوون و ظوشووخواری مکا اظن

  اظد. لیسای  ااولیک پ داختن
[۲۳] The Book of Philip Sparrow 

[۲٩] Wars of the Roses  . میان دو شوواخن  ۱۴۵۵ اا جون ۱۴۳۷ مکی در فاصوولن های رُزها:جن

از خاظدان سولکنتک پلاظتاژظن ب ای الواح  سولکن  جن  داخلک خوظینک در ی ف ، یک شاخن با ظشان ُرز 

سو خ از لنکسوت  و دیگ ی با ظشان رُز سسید از یورک. م دان بسیار زیادی از ه دو شاخن از خاظدان سلکنتک 

 ظابود شدظد. 

[٣١] John Donne ی هفدهن اظگلستان. ی سدهشاظزدهن اا ظیمن یشا   و روحاظک ربع هخ  سده 

[٣۱] Earl  ی شطین اس ، چیزا  از دوک و دو پلن پاییناش افک میامک  ن دو پلن بالاا  از میام بارون  نوان

اشدت ی یک منکیۀ  وچک بظشاظدهی یا والک دس شاهک یا ظای  السلکنن ن یاه ممکن بود  «... السولکنن»

 از لحاد معنک احولات زیادی پیدا   ده اس .ود. شه دار بیاه ظیز 

Certes, he Jakke Straw and his meynee  

Ne made never shoutes half so shrille, 

When that they wolden any Flemyng 

kille  

As thilke day was maad upon the fox.  
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[٣۲] The Rape of Lucrece 

[٣٣ ]sugared sonnets  .همن دارای اس  ده هجایک اه سک  و سووظات: شوع ی چهارده سک ی ،

 وزن و قافین.

[٣۴] Love’s Labour’s Lost  ده اسووو . معنای  نوان  الدین پازاریادی ا جمناین اث  را  لوا  

 رظجور از ابهام اس 

[٣۵] Great House ی ف . ی بزرگ  ن معمولاً ی وه یا خاظداظک بزرگ را هن در ب  مکدر واقع خاظن

  اه اً محل ظمایش ائاا . 

[٣۶] Sidney’s The Arcadia Philip ،ای ییدیر ه نتس تان ی داسووظویسوونده ،فیلیپ سوویدظک
  هم اه و بن صورت ظثی شاظزدهن شود. این اث  در اواخ  سدهیفتن مک یار یدیه  ن بن اختلار پمطوروک

 . ه و شامل پنج  تا  اس ظوشتن شدهای شع ی شَّطاظک با دیالوگ

[٣۷] John F. Danby ی بخ شا  ان ب  اسنی ظویسنده (Poets on Fortune’s Hill, ۱٩۵۲ ، 

[٣۳ ]Hill of Fortune  هن هس . « بلندی بخ » ن بن مفهوم استعاری 

[٣٩] monolitique 

[۴١] Great House literature 

[۴۱] Beaumont and Fletcher  

[۴۲] Blackfriars 

[۴٣] G E Bentley 

[۴۴] Cymbelineااری  ی ای اسوو  اث  شووکسووسی  ب  پاینا اژدی سوویمطلین )ظام شوواه ب یتاظیا، ظمایشوونامن

 هایک  ن بن ااری  ب یتاظیا م بوب اس .باستاظک و افساظن

[۴۵] Muriel Bradbrook 

[۴۶] Fulke Greville د  ن حدود پنجاه مت  ارافال دارد و در قلو  یا  اسول  وُریکشای  زظدیک مک  

عاری هن ی بخ  )یا بلندی بخ ،  ن بن اور استیکک از زیطاا ین قلو های اظگلستان اس . ظک حاشین. اسن

بن  ار ب ده شووده  ن هن اشوواره بن هریسووتو  ات بودن ی ویل اسوو  و هن اشوواره بن قلوو  دژماظند واریک 

Warwick. 

[۴۷] Jacobean ۱۶۲۵))جکوبنک،، سوووطوک ادبک م بوب بون دوره ی سووولکن  جیمز اول  جکوبین - 

)ا اژدی  ی ا اژدیی الیزاب  اول ش ول شد. سطکک بود بازاا   نندهدر اظگلسوتان  ن پس از دوره ،۱۶١٣

 یذاش . بن ظمایش مک واار راب د و ذهنی  و افیک ای هجکوبینک،  ن ثطات ظظن اجتما ک را زی  سؤال مک
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[۴۳] Christopher (Kit) Marlowe (۱۵٩٣ - ۱۵۶۴، ظویس اظگلیسووک شووا  ، مت جن و ظمایشوونامن

 دوره ی الیزابتک  ن اأثی  زیادی روی شکسسی  داش .

[۴٩ ]Robert Green 

[۵١ ]George Peele   

[۵۱ ]Thomas Kyd 

[۵۲ ]John Lyly 

[۵٣ ]Weald of Kent 

[۵۴ ]Thomas Lodge 

[۵۵] Jeremy Collier 

[۵۶] country estates  یا املاک اربابک، شوووامل همن چیز، از جملن  مارت یا خاظن ی بزرگ و باغ و

 ها.مزر ن و ضماین هن

[۵۷] Louis B. Wright 

[۵۳] Richard Braithwaite 

[۵٩] Henry Peacham 

[۶١] Il Cortegiano 

[۶۱ ]Baldassare Castiglione 

[۶۲ ]Thomas Hoby 

[۶٣] Cupids Schoole 

 ،William Fulwoodی ویلیام فالوود )ظوشتن [۶۴]

[۶۵ ]Joseph Addison and Richard Steele  این دو دوس  با همکاری یکدیگ  اسسکتااور

 یذاری   دظد. را پاین

[۶۶ ]Samuel Richardson 

[۶۷ ]A Father to a Daughter in Service on Hearing of her Master’s 

attempting her Virtue 
[۶۳ ]Pamela 

[۶٩ ]Spectator   
[۷١] Paradise Lost 

[۷۱] Il Cortegiano  راهنمای هم اهان درباریThe Book of the Courtier   
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[۷۲] Defoe and Richardon 

[۷٣ ]comic epic in prose   

[۷۴] William M. Thackerayاک ی   ده  «خودف وشکبازار » ی خوبک از . منوچه  بدیعک ا جمن

 و اظتشارات ظیلوف  هن را چاپ   ده اس .

[۷۵] Waverley and Rob Roy ی والت  . ظام دو  تا  و دو شوخلوی  در دو رمان مذ ور ظوشتن

   اسکات.
[۷۶] Redgauntlet (۱۳۲۴، 

[۷۷] Alan Fairford , Darsie Latimer 

[۷۳] Bailie Nicol Jarvie 

[۷٩] rector پَّ یش:  لیسای  وچک یا غی اصلک در بخش،ی دان پ یش( 

[۳١] landed gentry را پیشنهاد   ده اس . « مهت ظژادان»ی داریوا هشوری ب اب ظهاده 

[۳۱]middling   

[۳۲] upper-middle   

[۳٣ ]lesser landed gentry   
[۳۴ ]Persuasion   

[۳۵ ]Mansfield Park 

[۳۶ ]Squire B-  ،«.نَّدظمای )« جنا  بک.»یا « اربا  بک ، اث  پَّملا، epistology novelدر رمان سوووَّ

ن، پسوو   وارث و ا نون اربا  یا مالک روسووتا و  ارف مای  - ن فوت   ده -« خاظن بک.»سوومیول ریچارسووُ

  ده و  نون ب ای خاظن مالک  ار مکی منزه و زیطایک اس   ن ااپملا اسو . پملا دخت  جوان پاظزده سوالن

ت  و بن او اجاوز  ند. میاوم  شدید دخاستفاده خواهد از پملا سو  ند. پس  مکا نون ب ای پس ا  ار مک

کوای  اس)  ند  ن با وی ازدواج  ندزاده را ظایزی  مکشوود، خانظازظین  ن با ث بلند شودن سو وصودا مک

 الن.،. ظیز ظک پایان میSquireروستا یک های یعنک مالک غال  زمین

[۳۷ ]noblesse oblige 

[۳۳] Murdstone and Grinby 

[۳٩] Samuel Pickwick  وCheeryble های چارلز و ادوین سووومیول پیکویک، و دو ب ادر بن ظام

های ظامنها یا دداش )یا پیکویک پیس زهای های اخیلک دو داستان دیکنز بن ظامچی یطل بن ا ای  شوخلوی 
 اظد.هستند  ن بن فارسک ا جمن شده ظیکلاس ظیکلطک، ظخستین رمان دیکنز، و پیکویک

[٩١] Middlemarch 
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ی هند  ب یتاظیا بن دظیا همد. پدرا، ریموظد اک ی در هظجا منشووک یا اک ی انها ف زظد خاظواده در  لکتن [٩۱]

 ها. منلطداری بود در جمع مالیااچک

[٩۲] Rudyard Kipling ظویس اظگلیسکشا   و داستان ظگار،روزظامن. 

[٩٣] Mudie’s select Library 

[٩۴] vulgar sociology شناسک مطتذل یا  امیاظن جامعن 

[٩۵] frustration and sublimation ی ظامنواژه -ظوا وامک و والوایش )الوووعیود، میول جنسوووک
 ، محومد ظیک ب اهنک و دیگ ان.رواظشناسک

[٩۶] Rogue Literature  جنایک-یا پورظو« زی زمینک»ادبیات 

در لندن ۱۷۲۶ ت ین ه یز، در دظیوای واقعک، زظک بود  ون بن ج م قتل شووووه ا در ظهن ماه مک سوووال  [٩۷]

 سوزاظده شد.

[٩۳] abstraract feelings 

[٩٩] Newgate Literature ی ادبیوات مطتنک ب  اخطوار و حوادث جنوایک زموان  ون در ایوین ماهاظن

ها شود. ظویسندیان، از جملن اک ی و دیکنز، معمولاً با استفاده از این خط ظامنمنتشو  مک زظدان ظیویی  لندن

 هف یدظد. هایک جنایک مک ن ش ح جز یات زظدیک هظان را در ب داش ، داستان

[۱١١ ]Catherine 

[۱١۱ ]Fraser’s magazine 

[۱١۲] The Luck of Barry Lindon   

[۱١٣] The memories of Barry Lindon; Esq.   

[۱١۴] Jonathan Wild 

[۱١۵] John Gay, The Beggar’s Opera 

[۱١۶ ]fare una bella figura   

[۱١۷ ]Queen’s Crawley 

 ٣۳۲ص -ی منوچه  بدیعکاز ا جمن [۱١۳]

[۱١٩] Rawdon  بازار خودف وشکهای از شخلی  . 

ظد هن رو نند / چون بن خلوت مکمنط  مک ین جلوه در مح ا  و  بون قول حوافظ، وا ظان )زاهدان، [۱۱١]

  نند ار دیگ  مک

[۱۱۱]and Bulstrode Pecksniff  
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